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SAMENV
VATTING
Dit zijn – ko
ort samengevat - de belanggrijkste ontwiikkelingen ten aanzien van parkeren in
n Leiden
in 2017.
1. Parkeerareaal groeit in
n aantal
In 2017 gro
oeit het aanta
al betaald parrkeerplaatsen
n tot ruim 24.575. Dat zijn
n er 7.700 meer
m
dan
in 2016. De
D groei kom
mt door het project Uitbreiiding Betaald
d Parkeren, wat
w zich zond
der noemenswaardige probleme
en heeft voltro
okken. De laa
atste fase is ingevoerd op 1 november 2017.
2. Digitalise
eren parkeerk
keten vordert
In 2017 is gestart
g
met de
d digitaliserin
ng van de pa
arkeerketen. De
D data voorttkomend uit deze digitalisering worden
w
gebru
uikt om het parkeerareaa
p
l continu te ijjken en de bedrijfsvoeringg te verbeteren. In 2017
2
zijn de meeste park
keervergunnin
ngen gedigitaliseerd. Een kleine
k
groep speciale
s
vergunninge
en worden in 2018 gedigittaliseerd. In 2
2017 was 95
5% van de parrkeerprodukten gedigitaliseerd.
3. Parkeerin
nkomsten stijgen
Bezoekers kunnen
k
hun auto parkere
en op straatp
parkeerplaatssen en in parrkeergarages.. Bezien
over 2017 zijn zowel de
e inkomsten van
v het straa
atparkeren als van het ga
arageparkere
en hoger
dan in 2016
6. De inkomsten uit de garages bedraggen ongeveerr € 1.750.000
0 en de straa
atinkomsten bedraggen ongeveerr € 6.610.000
0. Inclusief de inkomsten uit naheffinggen en vergunningen
komt het to
otaal aan parkeerinkomstten uit op on
ngeveer € 11
1.980.000 Hierbij valt op
p dat bij
straatparkeren automobilisten in stee
eds grotere mate
m
betalen met parkeera
apps, oftewel mobiel
parkeren. Het
H betalen per
p app is eind 2017 gesstegen naar bijna 55 pro
ocent van hett aantal
transacties van straatparkeren.
4. Meer parkeervergunniingen
Eind 2017 zijn
z ongeveer 18.000 bew
wonersvergunn
ningen, 1.800
0 gehandicap
ptenvergunningen en
3.300 overige vergunnin
ngen en onth
heffingen uitggegeven. Dit is
i een groei van
v 4% ten opzichte
o
van 2016.
5. Minder na
aheffingen
In 2017 we
erden ongeve
eer 19.000 naheffingsaan
nslagen opgelegd, een da
aling van ruim
m 6.500
ten opzichte
e van 2016. Dit
D had onderr andere te maken
m
met ho
ogere betalinggsbereidheid.. Ook de
invoering va
an kentekenp
parkeren had een rol. Omd
dat (nog) niet alle parkeerp
producten zijn
n gedigitaliseerd, waren veel me
eldingen bij het
h scannen van de gepa
arkeerde auto
o’s ‘onterechtt’. Daardoor leidde de handhaving op parkee
erbelastingen tot minder naheffingsaan
nslagen. Doorr minder
ingezette na
aheffingsuren
n in 2017 vie
el het nahefffingsaanslage
en lager uit. Het aantal bezwaarb
schriften is wel
w toegenom
men.
6. Diverse ontwikkelinge
o
en
n en projecte
In 2017 zijn
n twee parkee
ergarages opggeleverd: parkeergarage Lammermarkt
L
t in het centru
um en
parkeergara
age Ringkade
e bij het Kooip
plein. Mei 201
17 is gestart met de bouw
w van de twee
ede ondergrondse parkeergaragge in het centtrum: Garenm
markt. Daarna
aast is het pro
oject Uitbreid
ding Betaald Parkerren afgerond en is een gro
ote slag gesla
agen rond de digitaliseringg van de parke
eerketen. Verder werd
w
in 2017
7 gestart met de marketinggcommunicattie voor de nieuwe parkee
ergarage
Lammermarrkt.
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PAR
RKERE
EN IN CIIJFERS – GEM
MEENTE
E LEIDE
EN – 20117
(31 december
d
20117)
Innwoners in Leidden:

Auto’s in bezit (dec. 20166 1):

Parkeerauttomaten straat:

1
123.75
53

388.250

2
216

Parkeerplekkeen
gem
meentelijke garrages:

Geereguleerde
Parrkeerplekken

Parkeerplekken
Totaal:

1.4044

244.575

48.999

Hoogste uurtarrief
geemeentelijke garage:

Hoogstee uurtarief straaat:

Hoogstte uurtarief
privatte garage:

€ 2,755

€ 2,70

€ 5,00
5

Inkomsten garaage:

Inkoomsten straat:

Inkomstenn naheffingen:

€ 1.752.6
1
600

€ 6.6613.4664

€ 8665.8655

TTransacties garaage:

Transacties straat:

Aantal naheffingen:
n

4
485.13
34

1.938.643

18.951

Gemiddelde parkeerduuur garage:

Gemiddelde parkeerduur straat

Percentagge betalingen
met mobbiel parkeren
van totale trannsacties (Q4 ‘17):

22: 71 uur

2:115 uurr

555%

1

Gegevens december
d
2017
7 nog niet bescchikbaar op mo
oment van sch
hrijven.
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INLEIDIN
NG
Voor u ligt het
h rapport ‘P
Parkeren in Cijfers
C
2017’.. Dit rapport bevat gegeve
ens over het gereguleerde parke
eerareaal in Leiden
L
en hett gebruik daa
arvan.
Sinds 2011
1 is Parkeerm
management bezig met da
atagaring en –duiding doo
or gebruik te
e maken
van een business intelligence tool (B
BI). Hiermee worden elke
e maand geggevens verzam
meld en
vastgelegd in
i een datawarehouse. Oo
ok bij de vele stakeholderss binnen en buiten
b
de Leid
dse parkeerorganissatie zien wij een grote be
ehoefte aan ggebruik en du
uiding van data. Digitalisering van
de parkeerk
keten maakt het mogelijk om aan die wens tegemoet te komen
n. Daarnaastt kan de
verkregen in
nformatie die
enen om de afzonderlijke taken
t
en sam
menwerking binnen
b
de orgganisatie
te verbetere
en (ook wel da
atagestuurd werken
w
genoe
emd).
p
nisatie streeftt ernaar dat iedere parke
eerder op de
e juiste plek terechtDe Leidse parkeerorgan
komt. Of he
et nu gaat om
m bewoners, bezoekers van
v bewonerss, werkgeverss en werknem
mers, of
bezoekers aan
a de stad: d
de taak van de
d parkeerorrganisatie is iedereen zo dicht
d
mogelijk
k bij een
bezoekdoel geparkeerd te krijgen. Va
anwege de ve
erdichting van onder ande
ere de binnenstad is
het zaak om
m zo effectief mogelijk mett de beschikb
bare parkeerp
plekken om te
e gaan.
n vele zaken als
a resultaat zichtbaar gew
worden. Denk hierbij aan de afrondingg van de
In 2017 zijn
projecten ke
entekenparke
eren en Uitbrreiding Betaa
ald Parkeren, en de opensstelling van d
de Lammermarktga
arage. Vele medewerkers,
m
verspreid ovver de verschillende geme
eentelijke afdelingen,
hebben hierr een positievve bijdrage aa
an geleverd.

Parkeerman
nagement Leiiden
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1

PARKER
REN IN LEIIDEN
e in op de sttand van zak
ken rond park
keerplaatsen in het geregguleerde
In dit hoofdstuk gaan we
d openbaar toegankelijke
e parkeergarages. Parkee
erplaatsen rubriceren we naar de
gebied en de
mate van op
penbaarheid (privé, semio
openbaar of openbaar),
o
he
et soort regulering (wel of niet betaald parkerren) en de ma
ate van cluste
ering (parkee
ergarage, park
keerterrein off langs de we
eg).

1.1

Ontwikkelingen
Het aantal gereguleerde
g
plekken is in
n 2017 met ongeveer
o
7.70
00 plekken ge
estegen ten opzichte
o
van het jaarr ervoor. De stijging
s
heeft te maken me
et afronding van
v fase 4 va
an het projectt Uitbreiding Betaald
d Parkeren. Dit
D eerste drie
e fases van dit
d project we
erden in 2016
6 ingevoerd. De laatste fase werd in novemb
ber 2017 uitggevoerd. Een groot deel va
an Leiden kent inmiddels betaald
parkeren, in
ngedeeld in de
e zones A, B1
1 en B2.
In 2017 zijn
n er twee park
keergarages in
i beheer gek
komen. De pa
arkeergarage
e Lammermarrkt heeft
525 parkeerplekken en de
d parkeerga
arage Ringkad
de heeft 210 parkeerplekk
ken.

1.2

Stand gem
meentelijke parkeerarea
p
al
Onderstaand een overziccht van parkeerplekken binnen
b
de ge
emeentegrenzzen eind 201
17. Er is
een verschill tussen parkeerplekken die
d in beheer zijn bij de gem
meente of bij private partijjen.
Parkeergarrage

Haarlemm
merstraat

Gemeente
e

270

Parkeergarrage

Morspoorrt

Gemeente
e

399

Parkeergarrage

Lammerm
markt

Gemeente
e

525

Parkeergarrage

Ringkade
e

Gemeente
e

210

Parkeergarrage

LUMC

Privaat

1.500

Parkeergarrage

Langegra
acht (Dirk)

Privaat

290

Parkeergarrage

Breestraa
at (Hoogvliet)

Privaat

340

Parkeergarrage

Lammensschans (ROC))

Privaat

450

Parkeergarrage

Luifelbaan P1

Privaat

400

Parkeergarrage

Luifelbaan P2

Privaat

150

Parkeergarrage

Maliebaan (UL)

Privaat

180

P+R-terrein
n

Haagwegg

Privaat

500

P+R-terrein
n

Transferiu
um A4

Privaat

210

Automaatp
plaatsen

Zone A

Gemeente
e

4.745

Automaatp
plaatsen

Zone B1 + Zone B2

Gemeente
e

19.830

Niet geregu
uleerde parke
eerplekken (sschatting)

19.000

TOTAAL AA
ANTAL PARKEERPLEKKEN

48.999

Tabel 1 – Gem
meentelijke parke
eerareaal
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1.3

Autobezit
Op basis van cijfers uit de
d Leidse data
abank (Leiden in Cijfers, 2016)
2
en hett CBS kunnen
n we het
autobezit in Leiden vastsstellen. Het totaalaantal
t
a
auto’s in 201
16 bedraagt 38.250;
3
in 20
015 waren dat er 38.265.2
Personenau
uto's
Aantal
Gemeente Leiden
L

Personenauto's
per 100
1 huishoudens

Personenauto's
per 10
00 inwoners

38.250

57

30
0

Roodenburggerdistrict

7.775

75

37
7

Bos- en Gassthuisdistrict

6.345

57

32
2

Merenwijk

5.320

85

37
7

Stevenshof

4.515

95

40
0

Leiden-Noorrd

3.960

53

28
8

Morsdistrictt

3.520

58

31
1

Binnenstad--Noord

3.225

31

21
1

Binnenstad--Zuid

1.770

28

21
1

Boerhaaved
district

1.290

50

29
9

530

40

27
7

Stationsdisttrict
Tabel 2 – Auto
obezit per districtt

Figuur 1 – Auto
obezit per wijk geografisch
g
ingettekend (totaal aa
antal auto’s per wijk)
w

2

De cijfers over
o
2017 ware
en op het mom
ment van schrijvven nog niet be
eschikbaar.
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2

INKOMS
STEN
Het parkeerrgedrag van de
d bezoekerss van Leiden wordt gemo
onitord aan de hand van het parkeergedrag van kortpark
keerders. Dit zijn
z vaak zakkelijke parkee
erders, winkellpubliek, uitga
aanspubliek en toe
eristen. Zij pa
arkeren op op
penbare park
keerplaatsen, in de parkeergarages of op parkeerterreine
en. Voor het parkeren bettalen zij bij de betaalauto
omaat (in een
n parkeergara
age), de
parkeerauto
omaat (op strraat) of met mobiel
m
parkeren. Het park
keergedrag an
nalyseren we
e aan de
hand van de
e individuele transacties. Die gegevenss gebruiken we
w om te rapp
porteren overr inkomsten, parkee
eruren en aa
antallen park
keerders. Via onderstaand
de analyses vergelijken
v
w 2017
we
met het jaarr 2016.

2.1

Inkomsten
n
De inkomsten uit parkerren bestaan uit vijf delen. Er komen inkomsten uit de parkeergarages
die de gemeente in exp
ploitatie heeftt. Daarnaast zijn er inkom
msten uit korrtparkeren op
p straat,
parkeerverggunningen en naheffingen. Ten slotte ziijn er ook ove
erige inkomsten.
Het totaal aan gerealisee
erde inkomstten laat een positief
p
resulttaat zien ten opzichte van
n de realisatie over 2016 (zie tabel 3). De tottale inkomste
en zijn gesteggen van 11,1
16 miljoen eu
uro naar
11,98 miljoen euro. Opvvallend is de afwijking
a
in naheffingen,
n
w te maken
wat
n had met de digitalisering van de
d parkeerke
eten en de uittbreiding gere
eguleerd gebied. Het in exxploitatie nem
men van
de Lammerm
marktgarage zorgde voor afwijking
a
bij het
h garageparrkeren.
Inkomsten
n

Rea
alisatie 2017

Realisa
atie 2016

Straatparrkeren

€ 6.613.464

€ 6.095.089

8,5%

Garageparkeren

€ 1.752.600

€ 1.163.392

50,7%

€ 865.865

€ 1.297.269

-33,3%

€ 2.430.141

€ 2.385.715
2

1,9%

€ 313.992

€ 220.993

45,4%

€ 11.976.062

€ 11.162.456

7,3%

Naheffing
gen
Vergunningen
Overige

Totaal

% t.o.vv. 2016

Tabel 3 – Inko
omstenbronnen: vergelijking realisatie 2016 en realisatie
r
2017

Het eindresultaat van 20
017 komt bijna overeen met
m de begro
oting 2017 (zie tabel 4) en
n ligt op
96% van de
e geprognostticeerde omze
et. Het lagere
e bedrag aan
n naheffingen is gecompe
enseerd
door de hoggere inkomste
en uit garageparkeren. De
e inkomsten uit
u vergunninggen zouden 250.000
2
euro hoger moeten zijn in verband met vooruit onttvangen ontvvangsten die in 2016 gebo
oekt zijn
gebleven.
Inkomsten
n

Rea
alisatie 2017

Begro
oting 2017

Straatparrkeren

€ 6.613.464

€ 6.607.136

Garageparkeren

€ 1.752.600

€ 1.496.220

17,1%

€ 865.865

€ 1.393.491

-37,9%

€ 2.430.141

€ 2.886.960

-15,8%

€ 313.992

€ 91.581

2
242,9%

€ 11.976.062

€ 12.475.388

-4,00%

Naheffing
gen
Vergunningen
Overige

Totaal

% t.o.v. beg
groot
0,1%

Tabel 4 - Inkom
mstenbronnen: vergelijking
v
realisatie 2017 en begroting
b
2017
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De inkomste
en uit straatp
parkeren, gara
ageparkeren,, naheffingen en vergunnin
ngen zullen in
n de
komende ho
oofdstukken toegelicht
t
wo
orden.
omsten kome
en voort uit een incidentele opbrengst en
e niet-geraa
amde
De stijging in overige inko
opbrengsten
n. De incidenttele opbrengsst vloeide voo
ort uit de verk
koop van TMC
C parkeerauto
omaten.
Deze werden uit dienst gehaald
g
in verrband met de
e aankoop en plaatsing van nieuwe parrkeerautomaten in het
h centrum van
v Leiden. De
D aankoop was
w nodig in verband
v
met de
d invoering vvan het
kentekenpa
arkeren. Daarnaast waren er een drieta
al niet-geraam
mde opbrengssten. Hierbij ging
g
het
om de opbre
engsten uit de garage Ringgkade, het te
errein Haagwe
eg en de invordering van nahefn
fingen bij bu
uitenlandse overtreders.
o

2.2

Kengetalle
en straat- en
n garagepark
keren
De kengetalllen vallen bijna allemaal positief
p
uit. De
D verhoudingg tussen straa
at- en garagep
parkeren is goed te
t zien in de cijfers.
c
De verhouding op het gebied va
an transactiess is ongeveerr 1 garagetransacctie op 4 straa
attransacties. Het parkeerrareaal op straat is echter 17 keer zo groot als
het parkeera
areaal in de garages.
g
Dat verklaart de ‘scheve’ verh
houding tusse
en het aantal transacties bij ga
arage- en straatparkeren.
Aantal korrtparkeertran
nsacties
Straat
Garage
Totaal

2017

2016

% groei t.o.v. 2016

1.938.64
43

1
1.549.491

25,1%

485.13
34

312.431

33,8%

2.423.77
77

1
1.861.922

30,2%

Tabel 5 - Kortp
parkeertransactie
es: vergelijking 2016
2
en 2017

Door het pro
oject Uitbreid
ding Betaald Parkeren
P
is het aantal parrkeeruren geggroeid. Ook bij de garages is het aantal parke
eeruren gegro
oeid: dit komtt door de twee
e nieuwe parkeergarages.
Parkeerure
en

2017

2016

% groei t.o
o.v. 2016

Straat

4.171.061

2
2.813.363

48,3%

Garage

1.314.458

910.394

44,4%

5.485.519

3
3.723.758

47,3%

Totaal
Tabel 6 – Park
keeruren: vergelijjking 2016 en 2017

De gemidde
elde parkeerd
duur op straa
at groeide doo
or de invoerin
ng van relatie
ef goedkoperre tariefzones in hett kader van Uitbreiding
U
be
etaald Parkerren. Zeker in zone B2 is het
h relatief go
oedkoop
om lang te parkeren. Bijj de parkeerggarages is ee
en daling te zien door de komst van d
de Lamarage en park
keergarage Ringkade.
R
Dit heeft te mak
ken met een inloopperiode
e en dat
mermarktga
de Ringkade
e een uur gratis parkeren is waardoor bezoekers
b
vaa
ak korter dan
n een uur parkeren.
Gemiddeld
de parkeerdu
uur

2017
7

2016

% t.o
o.v. 2016

Straat

2,15 uu
ur

1,82 uur

18,1%

Garage

2,71 uu
ur

2,91 uur

-6,9%

2,26 uu
ur

2 uur

13,0%

Totaal

Tabel 7 – Gem
middelde parkeerrduur: vergelijkin
ng 2016 en 2017
7
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3

STRAATP
PARKEREN
Gereguleerd straatpark
keren bestond
d tot 2016 vo
ooral in en ro
ondom de bin
nnenstad van Leiden.
n aantal wijke
en verder van
n het centrum
m waren er blauwe zones.. Door de Uitbreiding
Ook in een
Betaald Pa
arkeren is he
et aantal park
keerplaatsen dat valt onder het betaalld parkerenge
ebied in
2016 en 2017
2
aanzien
nlijk vermeerrderd. In nove
ember 2017 werd het prroject Uitbreid
ding Betaald Park
keren afgero
ond. Het be
etrof de invo
oering van het laatste deel van betaald–
b
parkeerzon
nes B2.

3.1

Gereguleerde automaa
atplaatsen
Binnen de gemeente
g
Leiden zijn drie zones met ve
erschillende parkeerregim
mes (A, B1 en B2). Ze
wijken van elkaar
e
af qua tarief en geld
dende venste
ertijden.
In de zones waar betaald
d parkeren va
an kracht is, zijn
z verschillende typen pa
arkeerplaatsen:
 Parkeerplaatsen specifiek voor bezoekers (a
alleen in zon
ne A). Vergun
nninghouders mogen
hier alle
een parkeren
n als zij een kaartje
k
kopen
n (alleen korttparkeerplaattsen bij zogen
naamde
rode-ka
ap-automaten
n);
 Parkeerplaatsen voo
or zowel bezo
oekers als verrgunninghoud
ders (automaatplaatsen);
 Parkeerplaatsen specifiek voor vergunningho
ouders (allee
en in zone A).
A Bezoekers mogen
een parkeren
n met een daggkaart (plaatssen vergunnin
nghouders);
hier alle
 Overige
e parkeerplaa
atsen met ee
en specifiek doel,
d
o.a. voo
or gehandicap
pten, autodatte, opladen ele
ektrische auto
o, laden en lo
ossen, taxi, arrtsen, privé en
n vrachtwage
ens (overige).

3.2

Parkeerautomaten
Het parkeerrautomatenareaal bestaa
at uit 216 Ca
ale parkeerau
utomaten (le
everancier Sccheidt &
Bachmann).

3.3

Tarifering
Op 1 januarri 2017 waren
n drie parkeerzones actieff in Leiden. Op
p
M t/m za 09.0
Ma
00 – 21.00 uurr
Zone A
€ 2,70 per 60 minuten
n
Zo
ondag 13.00 – 21.00 uur
Zone B1

M t/m za 09.0
Ma
00 – 19.30 uurr

€ 2,00 per 60 minuten
n

Zone B2

M t/m vrij 09..00 – 19.30 uu
Ma
ur

€ 0,10 per 60 minuten
n (eerste 2 uu
ur)
€ 2,00 per 60 minuten
n (resterende uren)

Dagtarief alle zones

€ 13,20 per 24 uur

Tabel 8 – Tarie
even parkeerzon
nes 2017

G
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Figuur 2 – Bettaald parkeerzon
nes en venstertijd
den.
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3.4

Inkomsten
n
Op het gebie
ed van inkom
msten is goed te zien dat e
er in 2016 een stijgende te
endens was. In 2017
stabiliseerde de inkomstten en kwame
en de inkomssten per maand uit op gem
middeld 551.000 euro. Daardoo
or kwam het totaal van 2017 ruim 8% hoger
h
te ligge
en dan in 201
16. Een interessante
tendens is te
t zien in de novembern
en
n decemberm
maanden. In november
n
en december 20
016 waren de straa
atinkomsten hoger
h
dan in november en
n december 2017.
2
Dit kom
mt doordat ve
eel mensen in 2017
7 gebruik heb
bben gemaaktt van de park
keergarage La
ammermarkt..
Inkomsten
n kortparkere
en straat
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
s
Septemb
ber
Oktober
Novembe
er
Decembe
er

Totaal

2017
7

2016

% t.o.v. 2016

€ 560.854
4
€ 586.250
0
€ 621.643
3
€ 574.864
4
€ 538.637
7
€ 532.570
0
€ 481.924
4
€ 496.618
8
€ 552.836
6
€ 555.582
2
€ 571.503
3
€ 540.182
2

€ 458.247
€ 461.920
€ 495.280
€ 487.467
€ 462.343
€ 480.906
€ 459.032
€ 510.815
€ 534.500
€ 566.012
€ 609.110
€ 591.928

22,4%
26,9%
25,5%
17,9%
16,5%
10,7%
5,0%
-2,8%
3,4%
-1,8%
-6,2%
-8,7%

€ 6.613.464
4

€ 6..117.559

8,1%

Tabel 9 – Inko
omsten kortparke
eren straat: vergelijking 2016 en
n 2017

3.5

Kengetalle
en per zone
De verdelingg van de inkomsten over de zones wo
ordt bepaald door de tarieven die worrden gehanteerd. In
n zone A zijn de
d straatpark
keertarieven hoger
h
dan in zone B1 en B2.
B Er is een duidelijke dalende tendens te ziien bij het parkeren in zon
ne A. De komsst van de Lam
mmermarktga
arage en
het stijgend gebruik van parkeergaraggeabonnementen is een verklaring hierrvoor.
Inkomsten
n kortparkere
en straat

2017
7

2016

% t.o
o.v. 2016

Zone A

€ 4.310.850
0

€ 4.835.091

-10,8%

Zone B1

€ 1.740.225
5

€ 1.193.590

45,8%

Zone B2

€ 562.389
9

€ 88.878

532,9%

€ 6.613.464
4

€ 6.117.559

8,1%

Totaal

Tabel 10 – Ink
komsten kortpark
keren: vergelijkin
ng 2016 en 2017

De stijgende en dalende
e tendensen die
d zichtbaar waren bij de inkomsten zijn ook zichtbaar bij
het aantal transacties.
t
In
n zone A was een daling va
an de aantal kortparkeertransacties en
n in de
andere twee zones was een stijging. Bij elkaar gen
nomen was er
e een positieff stijging te zien in
2017 ten opzichte van 2016.
2
Aantal tran
nsacties stra
aat

2017
7

2016

% t.o..v. 2016

Zone A

864.390
0

1.117.090

-22,6%

Zone B1

502.940
0

347.743

44,6%

Zone B2

571.313
3

84.658

574,8%

1.938.643
3

1.549.491

25,1%

Totaal

Tabel 11 – Aan
ntal kortparkeerttransacties: verggelijking 2016 en
n 2017
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Interessant is dat het aan
ntal parkeeruren in zone A gedaald is, maar
m
niet zo hard
h
als bij de
e aantal
kortparkeertransacties. Voor
V
zones B1
1 en B2 is er ssprake van ee
en stijgend aa
antal parkeerruren.
Parkeerure
en straat

2017

2016

Zone A

1.842.816

1
1.908.700

-3,5%

Zone B1

1.006.00
08

697.946

44,1%

Zone B2

1.322.23
36

206.717

539,6%

4.171.06
61

2
2.813.363

48,3%

Totaal

% t.o
o.v. 2016

Tabel 12 – Parrkeeruren: verge
elijking 2016 en 2017

De afgenomen parkeerurren afgezet tegen het tota
aal aan transsacties geeft de gemidde
elde paran. Hierdoor wordt duidelijk dat in zone A langer wordt geparrkeerd dan in
n 2016.
keerduur aa
Daarnaast iss het gemidde
elde in zone B1 gelijk geb
bleven en in zone
z
B2 geda
aald. Over alle zones
gezien steegg de gemiddellde parkeerdu
uur op straat naar 2,15 uu
ur (omgerekend 2 uur 9 minuten).
m
Gem. parkkeerduur stra
aat

2017

2016

% t.o
o.v. 2016

2,13 uu
ur

1,71 uur

24,6%

Zone B1

2 uu
ur

2,01 uur

-0,5%

Zone B2

2,31 uu
ur

2,44 uur

-5,3%

2,15 uu
ur

1,82 uur

18,1%

Zone A

Totaal

Tabel 13 – Gemiddelde parkee
erduur: vergelijking 2016 en 201
17

Betaalwijze
e
Op straat ku
unnen autom
mobilisten mo
obiel betalen of met pin en
e muntgeld bij een parke
eerautomaat. Sindss november 2015 is Leiden lid van het Serviceh
huis Parkeer-- en Verblijfssrechten
(SHPV). Hett SHPV neem
mt gemeenten
n, parkeerbe
edrijven en serviceprovide
ers werk uit handen
door onder andere
a
te zorrgen voor het beheer van de
d parkeerrecchtendatabasse en de afha
andeling
van mobiele
e parkeertransacties.
In de eerste
e maanden van
v 2017 is ongeveer
o
45%
% van de transacties doo
or bezoekers gegenereerd met de
d mobiele telefoon. In de laatste maanden van 2017 is 55% va
an de transaccties betaald met de
d mobiele te
elefoon. Het aandeel muntgeld kwam
m in decembe
er 2017 uit op ruim
10%. Het pe
ercentage pin
nbetalingen daalde daarbijj ook tot onge
eveer 35%
100%
Aantal transacties

3.6

80%
Pin

60%

M
Munt

40%

M
Mobiel

20%
0%
2016 Q1 2016
6 Q2 2016 Q3
3 2016 Q4 201
17 Q1 2017 Q2
2 2017 Q3 201
17 Q4

Tabel14– Verlo
oop aantal transsacties in 2016 en
e 2017 uitgesp
plitst naar pin, munt en mobiel pa
arkeren
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3.7

Bezoekerssregeling bettaald parkerren
Bewoners kunnen met ee
en digitale be
ezoekersvergunning betale
en voor het parkeren van hun bezoek. Het be
ezoek hoeft dan
d niet te be
etalen bij de parkeerautom
p
maat. Een bezzoekersparkee
ervergunning worrdt eenmalig gekocht. Hierrbij krijgen de
e bewoners meteen
m
20 uu
ur parkeertego
oed.
Een digitale bezoekersve
ergunning is geldig:
g
•voor de au
uto, motor of brommobiel met
m het kente
eken dat online is doorgeggeven;
•bij alle parrkeerautomatten in de zone
e waar de verrgunning voor is verleend;
•in zone A: ook op vergu
unninghouderrplaatsen.
In totaal heb
bben 12.466 burgers een bezoekersregeling aangeschaft. Daarvvan wonen err 9145
personen in zone B en 33
301 personen wonen in zo
one A. Door 7952
7
persone
en werd de be
ezoeeerd met extrra bedragen.
kersregelingg opgewaarde
In zone A na
am 75% van de
d bewoners namen niet meer
m
dan 100
0 uur af.
Ingekochte
e uren zone A
20
40
60
80
100
120
140-200

A
Aantal
perso
onen
1.273
1
4
484
3
398
2
254
1
186
1
181
5
525
3
3301

Totaal

%
38,56%
14,66%
12,06%
7,69%
5,63%
5,48%
15,90%
100,00%

Tabel 15 - Inge
ekochte uren zon
ne A 2017

In zone B na
am bijna 80%
% van de bewo
oners niet me
eer dan 200 uur
u af.
Ingekochte
e uren zone B
20-100
120-200
220-300
320-400
420-500
520-600
620-700
720-800

Totaal

A
Aantal
perso
onen
5.661
5
1
1.799
7
778
3
358
2
203
1
106
8
85
1
155
9
9.145

%
61,90%
19,67%
8,51%
3,91%
2,22%
1,16%
0,93%
1,69%
100,00%

Tabel 16 - Inge
ekochte uren zon
ne B 2017

3.8

Tendensen
n
Er is een po
ositieve tende
ens zichtbaar als we kijke
en naar de in
nkomsten van
n straatparke
eren ten
opzichte van
n het jaar ervvoor. De inkomsten uit zon
ne B1 en B2 stegen gedurrende het jaa
ar 2017,
terwijl zone A daarenteggen een neerwaartse trend liet zien. Dit
D komt overeen met de tendens
t
dat meer mensen in parkeergarages parkeren. De
e gemiddelde
e parkeerduurr op straat steeg ver%, naar 2 uurr en 9 minuten.
der met 18%

G
Gemeente
Leiiden - Parkere
en in Cijfers – 2017

15

4

GARAGE
EPARKERE
EN
In dit hoofd
dstuk gaan we
w in op de ontwikkeling
o
van de inkom
msten, parke
eeruren en aa
antallen
parkeerderss bij de geme
eentelijke parrkeergaragess. Deze locaties zijn uitgerrust met slaggbomen.
Betalen kan
n achteraf bij de parkeerau
utomaten.
De gemeentte Leiden exp
ploiteerde in 2017
2
vier parrkeergarages:
Morspoortgarage
Haarle
emmerstraatggarage
Parkee
ergarage Lam
mmermarkt
Parkee
ergarage Ringgkade
Beheer park
keergarages
Het beheer van de geme
eentelijke parkeergaragess ligt in handen van P1. Dit
D is een marktpartij
die zich bezzighoudt met exploitatie en beheer van
n onder meerr parkeergara
ages. Op verzoek van
de gemeentte Leiden verzzorgt P1 in Le
eiden:
 Behee
er en schoonm
maak van de gemeentelijkke parkeergarages;
 Servicce aan klanten van de gem
meentelijke pa
arkeergarage
es;
 Een webshop
w
voor abonnementten en waardekaarten.
Tarifering
De tarieven voor de parrkeerlocaties Haarlemmerrstraat en Mo
orspoort zijn gelijk geblevven aan
2016. De niieuwe locaties Lammerma
arkt en Ringka
ade kregen een nieuwe ta
ariefstructuur..

Haarlemmeerstraat

Morspoort

Lammermaarkt

Ringkade

Regulier tarief

€ 0,50 per 20
0 minuten

Naachttarief

€ 1,00 per 60
0 minuten

Maax. dagtarief (24
( uur)

€ 10,00

Regulier tarief

€ 0,50 per 15
5 minuten

Deerde parkeer uur
u

Gratis

Naachttarief

€ 1,00 per 60
0 minuten

Maax. dagtarief (24
( uur)

€ 10,00

Regulier tarief

€ 0,50 per 11
1 minuten

Maax. dagtarief (24
( uur)

€ 20,00

Regulier tarief

€ 0,50 per 20
0 minuten

Eerste parkeer uur
u

Gratis

Maax. dagtarief (24
( uur)

€ 10,00

Tabel 17 – Tarrieven parkeerga
arages
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Betaalwijze
In de parkee
ergarages ku
unnen automo
obilisten mett munt- en brriefgeld, pinpa
as (inclusief contactloos), credittkaart of waa
ardekaarten afrekenen.
a
W
Waardekaarte
n zijn kortinggskaarten die
e ondernemers kun
nnen inkopen
n om te verstrekken aan hun
h bezoekerrs. Net als bijj het straatpa
arkeren,
daalt het aa
andeel munt- en briefgeld: uiteindelijk betaalt eind 2017 minde
er dan een vijjfde van
de parkeerd
ders hiermee. Het aandee
el pinbetalinggen neemt da
at jaar toe me
et 4%, terwijl het gebruik van crreditcards lich
ht stijgt met 0,7%.
0
100,0%
90,0%

2,9%

2,1%

1,9
9%

2,8%

80,0%
70,0%
60,0%

73,1%

77,2%
%

22,0%

18,1%
%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

2016S2
Waardekaart
W

Cre
edit card

Pin

2017SS2
Munt en briefgeld

Tabel 18 – Be
etaalwijze naar ssoort vergelijkingg S1 2016 en S2 2017

Tendensen
De inkomste
en laten een positieve ten
ndens zien te
en opzichte va
an het jaar ervoor.
e
Voor zowel
z
de
garages in de
d Haarlemm
merstraat als de Morspoorrt blijken de inkomsten elke maand te stijgen.
Dit geldt ook voor de aantallen transacties (de ke
eren dat een parkeerder de
d parkeergarrage bezoekt) en pa
arkeeruren (d
de uren dat err in totaal gep
parkeerd wordt). Door deze laatste twe
ee cijfers
te delen, be
erekenen we een gemidde
elde parkeerd
duur per park
keerder. Ook dit gemiddelde stijgt
elk kwartaal voor beide garages.
g
De Leidse parkeergarage
p
es worden stteeds beter bezocht.
b
Dat heeft enerzijd
ds te maken met de
invoering Uiitbreiding Bettaald Parkere
en, anderzijd
ds met gunstiige economissche ontwikk
kelingen.
Parkeerderss kiezen eerder om in gara
ages te parke
eren dan uit te
t wijken naa
ar gebieden waar
w
het
parkeren grratis is. Verder blijkt op basis
b
van de
e positieve ecconomische ontwikkelinge
en (CBS,
2016) dat co
onsumenten meer uitgeve
en. Een deel van deze exttra uitgaven wordt
w
online gedaan,
g
maar de voo
orspoed leidt tevens tot meer
m
bezoek aan
a winkels en
e ondernemingen in onde
er andere de Leidse
e binnenstad..
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Inkomsten parkeergarag
p
ges
De inkomste
en uit de park
keergarages zijn
z gestegen
n, vooral door de komst van de parkeerggarage
Lammermarrkt eind april 2017. De ink
komsten kom
men van betalingen bij de betaalautoma
b
aten en
nabetalinge
en van abonne
ementen. Als een abonnem
menthouder buiten de abo
onnementstijden
parkeert, da
an moet de ge
eparkeerde tiijd afgerekend worden. Na
aast deze inko
omsten zijn er
e ook
inkomsten uit
u abonneme
enten en huuropbrengsten
n.
Inkomsten
n garages
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
s
Septemb
ber
Oktober
Novembe
er
Decembe
er

Totaal

2017

2016

% t.o.v. 2016

€ 88.464
€ 85.698
€ 90.886
€ 104.446
€ 135.093
€ 145.362
€ 144.429
€ 154.047
€ 143.027
€ 173.342
€ 158.019
€ 189.695
€ 1.612.508

€ 78.237
7
€ 79.661
7
€ 85.145
8
€ 81.864
8
€ 77.803
7
€ 78.397
7
€ 80.254
8
€ 85.066
8
€ 77.577
7
€ 10
04.417
€ 89.787
8
€ 10
03.395
€ 1.02
21.604

13,1%
7,6%
6,7%
2
27,6%
7
73,6%
8
85,4%
8
80,0%
8
81,1%
8
84,4%
6
66,0%
7
76,0%
8
83,5%
5
57,8%

Tabel 19 – Ink
komsten parkeerrgarages uit kortparkeerders en nabetalingen
n
abonnementen: ve
ergelijking 2016
6 en 2017

Kengetallen
n parkeergara
ages
In 2017 waren er vier pa
arkeergarage
es in exploitattie. De al besstaande parke
eergarages HaarlemH
merstraat en Morspoort lieten een po
ositieve stijgin
ng zien ten op
pzichte van 20
016. Dit was volledig
te wijten aan een hogere
e bezetting, aangezien
a
de prijzen niet waren
w
verhoo
ogd. De nieuw
we garages Lamme
ermarkt en Riingkade volde
eden ook aan de verwachte exploitatiie. De Lammermarkt
heeft een in
ngroeiperiode
e nodig en de
e Ringkade he
eeft weinig in
nkomsten in verband
v
met het eerste uur gratis parkeren.
Inkomsten
n garages
Haarlem
mmerstraat
Morspoo
ort
Lammerrmarkt
Ringkad
de
Totaal

2017

2016

% t.o.v. 2016
2

419.483

36
64.907

15,0%

700.997

65
53.903

7,2%

462.959

n.v.t.

n.v.t.

13.169

n.v.t.

n.v.t.

€ 1.596.608

€ 1.018.810

5
56,7%

Tabel 20 - Inko
omsten garages uit kortparkeerd
ders exclusief nabetalingen abon
nnementen: verggelijking 2016 en
n 2017

De parkeerggarages Haarlemmerstraat en Morspoo
ort lieten een stijging zien van
v de aanta
al parkeertransaccties. Dit is in mindere matte te wijten aa
an de uitbreid
ding van beta
aald parkeren
n in Leiden en doorrdat de econo
omie ook aan
ntrok. Door he
et vermindere
en van parkee
erplekken bij de Garenmarkt, kunnen mense
en ook eerder geneigd zijn
n om door te rijden
r
naar de
e Haarlemme
erstraat.
Aantal tran
nsacties gara
ages
Haarlem
mmerstraat
Morspoo
ort
Lammerrmarkt
Ringkad
de
Totaal

2017

2016

% t.o.v. 2016
2

145.952

134.956

8
8,1%

183.892

177.475

3
3,6%

91.435

n.v.t.

n.v.t.

63.855

n.v.t.

n.v.t.

485.134

312.431

55
5,3%

Tabel 21 - Park
keertransacties garages: vergelijjking 2016 en 2017
2
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Het totaalaa
antal parkeerruren bij de pa
arkeergarage
es Haarlemme
erstraat en Morspoort
M
laatt een
stijging zien. Bij de Haarlemmerstraatt is een grote stijging te zie
en. Dit kan te maken hebb
ben met
het feit dat parkeerders
p
l
langer
staan in verband he
et bezoeken van
v de verbeterde binnenstad,
het wegvalle
en van het pa
arkeerterrein op de Garenm
markt, en hett feit dat het economisch
e
b
beter
gaat. Bezoekers zijn dan eerder geneigd om langer in de stad te
e verblijven.
Parkeerure
en garages

2017

2016

% t.o.v. 2016

Haarlem
mmerstraat

389.356

32
29.204

18,3%

Morspoo
ort

647.963

58
81.191

11,5%

Lammerrmarkt

236.670

n.v.t.

n.v.t.

40.470

n.v.t.

n.v.t.

1.314.458

91
10.394

4
44,4%

Ringkad
de
Totaal

Tabel 22 - Park
keeruren garage
es: vergelijking 2016
2
en 2017

Door het aantal transactties te delen door
d
het aanttal parkeerurren is de gem
middelde park
keerduur
uit te rekenen. Hierbij is de conclusie
e te trekken, dan bij de parkeergarage
es Haarlemmerstraat
en Morspoo
ort per bezoek
k gemiddeld langer
l
geparkkeerd werd. Als
A de Lamme
ermarkt en Ringkade
bij de gemid
ddelde parkeerduur worde
en opgeteld, ontstaat een daling. Dat komt
k
omdat de
d Ringkade een ’supermarktgarage’ is. Veel mensen mak
ken gebruik van
v het eerste
e uur gratis p
parkeren
en zijn ook relatief
r
snel weer
w
vertrokk
ken.
Gem. parkkeerduur garrages
Haarlem
mmerstraat
Morspoo
ort
Lammerrmarkt
Ringkad
de
Totaal

2017

2016

% t.o.v. 2016

2,67 uur

2,44 uur

9,4%

3,52 uur

3,27 uur

7,6%

2,59 uur

n.v.t.

n.v.t.

0,63 uur

n.v.t.

n.v.t.

2,71 uur

2,91 uur

-6,9%

Tabel 23 – Gemiddelde parkee
erduur garages: vergelijking 201
16 en 2017

4.1

Tendensen
n
De inkomsten uit garage
eparkeren zijn gegroeid. De
D lagere ink
komsten uit straatparkere
s
en in de
binnenstad (zie tabel 10) werden geccompenseerde door de hogere inkomstten uit de parrkeergarages. De bestaande parkeergaragess Haarlemme
erstraat en Morspoort liete
en een positieve stijn opzichte van 2016. De nieuwe
n
garagges Lammerm
markt en Ringk
kade droegen
n ook bij
ging zien ten
aan de groe
ei in inkomstten. De gemid
ddelde parke
eerduur daald
de door de komst van de nieuwe
parkeergara
ages met 7%, naar 2 uur en
e 42 minuten
n.
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HAAGWE
EG
De Stichtingg Stadsparkee
erplan Leiden
n (SSL) exploiiteert het parkeerterrein aan de Haagw
weg. SSL
ontvangt ee
en exploitatiesubsidie van de gemeentte Leiden en stelt als ond
derdeel van d
de overeenkomst trransactiedata
a (aantallen en
e parkeerure
en) van de pa
arkeerders be
eschikbaar.
erplaatsen en
n is daarmee
e het grootste
e parkeerterrrein van
Het parkeerrterrein heeftt 750 parkee
Leiden. Mett een shuttleb
busje worden
n bezoekers gratis
g
in het Leidse
L
centrum afgezet op
p een locatie naar keuze
k
en word
den ze ook we
eer gratis opggehaald.

5.1

Tarief

Haagweg

0,10 tot 2 uur:

€ 4,00
0

2 tot 2,5 uur:
u

€ 5,50
0

2,5 tot 3 uur:
u

€ 6,50
0

3 tot 3,5 uur:
u

€ 7,50
0

3,5 tot 4 uur:
u

€ 8,50
0

4 tot 4,5 uur:
u

€ 9,50
0

4,5 tot 5 uur:
u

€ 10,5
50

5 tot 5,5 uur:
u

€ 11,5
50

5,5 tot 24
4 uur:

€ 12,5
50

Shuttlebussjes

Gratis

Tabel 24 – Tarrieven Haagweg parkeerterrein

5.2

Kengetalle
en
De inkomste
en uit het parrkeren op hett Haagweg-pa
arkeerterrein groeide in he
et jaar 2017 met
m 5
procent. Dit heeft voorna
amelijk veroorrzaakt door een
e langere pa
arkeerduur. Het
H aantal ko
ortparkeer transaccties daalde namelijk.
n
Haagweg parkeerterre
ein
Inkomstten
Kortpark
keertransacties
Parkeerruren
Gemiddelde parkeerrduur

2017
7

2016

% t.o
o.v. 2016

631.684

599.747

5,3%

124.036

128.609

-3,6%

418.940

402.025

4,2%

3,38 uu
ur

3,13 uur

8,0%

Tabel 25 – Kengetallen Haagw
weg parkeerterre
ein: vergelijking 2016
2
en 2017
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6

PARKEERVERGUN
NNINGEN
In Leiden zijjn verschillende soorten pa
arkeervergun
nningen en -ontheffingen. Met zo’n verggunning
of ontheffingg hoeft de ho
ouder niet bij een parkeera
automaat te betalen.
b
De belangrijkste soorten
s
vergunninge
en zijn de bew
wonersvergun
nning, digitale
e bezoekersve
ergunning, we
erknemersve
ergunning, gehandicaptenverggunning en de
e bedrijfsverggunning.

6.1

Uitgegeven
n vergunninggen
In 2017 zijn
n iets minder bewonersverrgunningen uiitgegeven dan
n in 2016. Daarnaast
D
steeg het
aantal gehandicaptenverrgunningen en parkeeronttheffingen. He
et aantal overige vergunningen
steeg ook aa
anzienlijk, zoals de klusse
enbusvergunn
ning en mante
elzorgvergunn
ning.
Stand eind
2017

Stand
S
eind
2016

% t.o.vv. 2016

18.272

18.478

-1,1%

Gehand
dicaptenvergu
unningen

1.807

1.713

5,5%

Overige
e vergunninge
en

2.032

1.455

39,7%

Parkeerrontheffingen
n

1.254

905

38,6%

23.365

22.551

3,6%

Omschrijving
Bewone
ersvergunningen

Totaal
Tabel 26 – Verrgunningen en parkeerontheffinggen

6.2

Inkomsten
n
De inkomste
en uit vergunningen zijn ongeveer twee
e procent gestegen ten opzzichte van ink
komsten in 2016
6. Daarnaastt was er een lagere realisa
atie in 2017 dan
d begroot. Dit
D komt omd
dat er
een boekingg die voor 201
17 bedoeld was
w uiteindelijjk in 2016 ge
eboekt werd. Dit ging om vooruit
v
ontvangen inkomsten uitt vergunninge
enuitgiftes. Met
M deze boek
king van onge
eveer 250.000 euro
haald worden. Voor het jaa
ar 2018 wordt aan de hand van de uitggegeven
zou de begroting wel geh
en verwachtte vergunninggen de begrotting aangepast.
Inkomsten
n
Vergunningen

Rea
alisatie 2017

Realisa
atie 2016

% t.o.vv. 2016

€ 2.430.141

€ 2.385.714
2

1,9%

Tabel 27 – Ink
komsten vergunn
ningen: vergelijking realisatie 20
016 en realisatie
e 2017

Inkomsten
n
Vergunningen

Rea
alisatie 2017

Begroting 2017

€ 2.430.141

€ 2.886.960
2

% t.o.v. begrroot
-15,8%

Tabel 28 - Inko
omsten vergunniingen: vergelijkin
ng realisatie 201
17 en begroting 2017

G
Gemeente
Leiiden - Parkere
en in Cijfers – 2017

21

7

NAHEFFINGSAANSLAGEN EN
E BESCH
HIKKINGE
EN
In Leiden wo
ordt in het be
etaald-parkere
en-gebied belasting gehevven op het pa
arkeren op strraat. In
dit gebied wordt
w
gecontro
oleerd of een parkeerder heeft
h
betaald
d voor het parrkeren. Sinds januari
2017 gebeu
urt dit met de
e scanauto en
n volgscooterss. Parkeerderrs die niet heb
bben betaald
d, ontvangen een naheffingsaa
anslag, oftew
wel een parkee
erboete. Daarnaast wordt gecontroleerrd of
auto’s corre
ect geparkeerrd staan. Deze
e controle gebeurt in heel Leiden en is niet voorbehouden
aan gebiede
en waar betaa
ald parkeren is ingevoerd.. Onjuist gepa
arkeerde auto
o’s ontvangen
n een
beschikkingg, oftewel een
n verkeersboe
ete. Het aanta
al beschikkinggen en nahefffingen dat wo
ordt
uitgeschreve
en is een indicatie van de effectiviteit vvan parkeerha
andhaving en
n van de bere
eidheid
van automo
obilisten om te
e betalen voo
or het parkere
en. De kosten
n van handha
aving in de gemeente
Leiden zijn voor
v
rekeningg van de gemeente.

7.1

Naheffingssaanslagen
Naheffingsa
aanslagen wo
orden opgele
egd als niet of
o onvoldoen
nde is betaald voor de ge
ebruikte
parkeerplaa
ats. De opbre
engsten van naheffingsaan
n
nslagen vallen toe aan de
e gemeente. In
I 2017
zien we ten
n opzichte van 2016 een daling van het
h totaalaan
ntal naheffinggen. Waren dat
d er in
2016 gemid
ddeld 2100 per
p maand, in
n 2017 daald
de het gemid
ddelde naar 1500
1
naheffingsaanslagen per maand.
m
In 20
017 zijn er uiteindelijk ron
nd de 19.000
0 naheffingen
n uitgeschrevven. Het
aantal nahe
effingen liet een daling zien ten opzichtte van de realisatie in 201
16 en de begrroting in
2017. Dit had te maken met de kom
mst van kente
ekenparkeren en dus ook de scanauto. Omdat
niet alle pa
arkeerproductten gedigitaliiseerd zijn ge
eraakt, bleke
en veel onterrechte meldingen te
komen bij het
h scannen vvan de geparkeerde auto
o’s. De ontere
echte meldinggen kostten veel
v
tijd
om te contrroleren. Daarn
naast bleek de
d prognose voor 2017 te
e hoog te zijn
n in verband met het
terugbrenge
en van het aa
antal inzetbarre uren voor de
d handhavin
ng. Voor 2018
8 zal ingezet worden
op informattiegestuurd handhaven om
m efficiënter te handhave
en met minde
er uren. Er moet
m
dus
ingezet word
den op een re
ealistische prrognose en ee
en efficiënte bedrijfsvoerin
ng. Een ander aspect
dat meespe
eelt bij het lagge aantal nah
heffingen is he
et feit dat de betalingsberreidheid relatief hoog
in Leiden. De
D betalingsgraad komt uitt op 89%, incclusief alle on
nterechte me
eldingen. Bij correctie
c
komt de bettalingsgraad uit
u op minste
ens 97%.
Naheffinge
en
Q1
Q2
Q3
Q4
Totaal

2
2017

2016

4
4.784

3.221

% t.o.vv. 2016
48,5%

4
4.920

7.396

-33,5%

4
4.852

8.102

-40,1%

4
4.395

6.855

-35,9%

18
8.951

25.574

-25,9%

Tabel 29 – Aan
ntal naheffingen
n: vergelijking 20
016 en 2017

7.2

Bezwaren
In 2016 kw
wamen ruim 3.500
3
bezwa
aarschriften binnen
b
tegen naheffingsaanslagen. Kijjken we
naar het aantal bezwaren afgezet teggen het aanta
al uitgeschrevven naheffinggen, dan was het percentage 14%
%. In 2017 stteeg het aanttal bezwaren tot bijna 410
00 stuks. Dit betekende dat meer
dan een vijffde van de na
aheffingen le
eidde tot bezw
waren. Dit wa
as vooral doo
or de uitbreid
ding van
het betaaldp
parkerengebiied.
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Bezwaren t.o.v.
t
naheffing
gen

A
Aantal
naheffiingen

Aan
ntal bezwaren

% bezwaar
b

4
4.784

1.168

24,4%

4
4.920

1.187

24,1%

4
4.852

989

20,4%

4
4.395

741

16,9%

18
8.951

4.085

21,6%

Q1 2017
7
Q2 2017
7
Q3 2017
7
Q4 2017
7
Totaal
Tabel 30 – Aan
ntal bewaren per kwartaal 2017

7.3

Gegrond ve
erklaarde be
ezwaren
Van de inge
ediende bezw
waren werd in
i 2016 onggeveer 8 proccent gegrond
d verklaard. In 2017
steeg dit pe
ercentage tot ongeveer 12
2,5 procent. Dit
D heeft gede
eeltelijk te maken
m
met de
e laatste
fase van de
e invoering Uittbreiding Bettaald Parkere
en. In sommigge gevallen werd
w
gericht actie
a
ondernomen als
a er een pie
ek was van toegewezen be
ezwaren in ee
en gebied. Op
p basis van de
d gesignaleerde kn
nelpunten zal in 2018 verd
der ingezet wo
orden om opllossingen te vinden.
v
Toegeweze
en bezwaren t.o.v.
naheffingen
n

Q1 2017
7
Q2 2017
7
Q3 2017
7
Q4 2017
7
Totaal

Aanta
al naheffingen

Gegrond verklaarde bezwaren

% to
oegewezen be
ezwaar

4.784

699

14,6%

4.920

766

15,6%

4.852

531

10,9%

4.395

378

8,6%

18.951

2.374

12,5%

Tabel 31 – Aan
ntal gegrond verklaarde bezware
en 2017

7.4

Mulder-besschikkingen
n
Administratiieve Mulder-b
beschikkingen
n of verkeersboetes worde
en opgelegd als
a op een on
njuiste
locatie word
dt parkeert (zo
oals op het trrottoir, in de bocht
b
of op ee
en laad- en lo
osplaats). De opbrengst van deze beschik
kkingen valt in
i het geheel toe aan het Rijk.
R Zowel in
n 2017 als 20
016
werden rond
d de 2.700 niet-geseponeerde beschik
kkingen opgessteld.
Beschikkin
ngen
Q1
Q2
Q3
Q4
Totaal

2017

2016

% t.o.v. 2016

630

513

22,8%

605

658

-8,1%

573

601

-4,7%

872

954

-8,6%

2.680

2.726

-1,7%

Tabel 32 - Mulderbeschikkinge
en: vergelijking 2016
2
en 2017

7.5

Inkomsten
n
De inkomste
en uit naheffiingsaanslage
en en Mulder-beschikkinge
en laten een dalende
d
lijn zien.
Aangezien er
e minder nah
heffingen werrden uitgesch
hreven, kwamen er ook minder inkomstten binnen. Daarna
aast zijn er ve
eel parkeerge
elden terugbe
etaald op basiis van toegew
wezen bezwarren.
Inkomsten
n
Naheffing
gen

Rea
alisatie 2017

Realisa
atie 2016

% t.o.vv. 2016

€ 865.865

€ 1.297.268
1

--33,3%

Tabel 33 – Ink
komsten naheffin
ngen: vergelijkingg realisatie 201
16 en realisatie 2017
2

Inkomsten
n
Naheffing
gen

Rea
alisatie 2017

Begroting 2017

€ 865.865

€ 1.393.491

% t.o.v. beg
groot
-37,9%

Tabel 34 - Inko
omsten naheffingen: vergelijkingg realisatie 2017
7 en begroting 2017
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8

DATAGES
STUURD WERKEN
W
BINNEN DE PARKE
EERORGA
ANISATIE
Na ervaring opgedaan te
e hebben in het
h digitaal prroces, is in 20
017 opgestart met het verder uitbouwen van
n datagestuu
urd werken. Veel
V
zaken binnen
b
de Le
eidse parkee
erorganisatie moeten
gemonitord worden, zow
wel op financieel als opera
ationeel gebie
ed. Vanwege zijn regiefuncctie kan
Parkeerman
nagement de
e juiste behoe
eftes bepalen en oplossingen voor de
e parkeerorgganisatie
bedenken. De
D eerste concrete resulttaten zijn al bereikt.
b
In he
et kader van digitaliseringg van de
parkeerkete
en is bijvoorb
beeld een bronsysteem opgezet
o
waarr alle parkeervlakken zijn ingetekend, met daaraan
d
geko
oppeld de be
etreffende parkeerregimess. Hierdoor ka
an de scanau
uto snel
bepalen of iemand
i
een geldig
g
parkee
errecht heeft of niet. Dit brondocumentt kan in de to
oekomst
worden gebruikt voor hett managen va
an het parkee
erareaal. In 2017
2
zijn ter voorbereidingg de nodige stappen gemaakt.

8.1

Praktijkvoo
orbeeld Nah
heffingen
De naheffin
ngen over 201
17 zijn geplott op een kaarrt, waardoor in
nzichtelijk wo
ordt waar een
n naheffing is opgelegd en op we
elke naheffin
ng bezwaar is ingediend. De
D gegevens worden
w
gebru
uikt om
te monitore
en of er geogrrafische cluste
ers van bezw
waren zijn, waa
ar de organissatie proactief op
kan handele
en.

Figuur 6 – Voo
orbeeld kaart me
et geplotte nahefffingen (bv. groen
n is toegewezen bezwaar, rood iss afgewezen bezzwaar)

8.2

Praktijkvoo
orbeeld Live
edata Parkee
erautomaten
n
Een ander voorbeeld
v
is het
h in kaart brrengen van de actuele stand van zaken
n rond de parrkeerautomaten. De
e gegevens ku
unnen worden gebruikt om
m snel op storingen te han
ndelen en om gebruikers naa
ar een werkend alternatieff te leiden bij een verstorin
ng van een pa
arkeerautomaat.

Figuur 7 – Voo
orbeeld kaart me
et parkeerautoma
aten (bijvoorbee
eld rood is een au
utomaat buiten bedrijf)
b
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9

ONTWIK
KKELINGEN EN PRO
OJECTEN
In dit hoofdstuk rapporte
eren we overr grote ontwik
kkelingen en projecten die
e van invloed
d zijn op
het parkeren in Leiden.

9.1

Uitbreidingg Betaald Pa
arkeren
In november 2017 is de laatste fase van
v het Proje
ect Uitbreidingg Betaald Parrkeren uitgevo
oerd.
e fase behelssde de gebied
den Schilperoortpark, Groe
enoord-Noord
d, nieuwbouww
wijk
Deze laatste
Groenoord, De Hoven (te
en noorden va
an de Willem de Zwijgerlaa
an) en bedrijvventerrein De Waard.

9.2

Parkeergarage Lamme
ermarkt
Eind 2013 ging
g
de Leidse
e gemeentera
aad akkoord met het uitvo
oeringsbesluitt voor de parkeergarages onderr de Lammerm
markt en Gare
enmarkt. De parkeergaragge Lammermarkt heeft 52
25 parkeerplaatse
en. De bouw w
was eind 2014 gestart en de parkeerga
arage is in april 2017 opge
eleverd.
De parkeerggarage is tijde
ens de feeste
elijke openingg bekroond met de gouden
n editie van de
e European Standa
ard Parking Award:
A
de ESP
PA Gold Award. Deze awarrd, een initiatiief van de European
Parking Association (EPA
A), wordt toegekend aan pa
arkeergarage
es van uitzond
derlijk hoge kkwaliteit.
h
de parkeergarage in 2017 ook de
e publieksprijss van de Rijnlandse Archittectuur
Daarnaast heeft
Prijs en de Betonprijs
B
20
017 (categorie
e Uitvoering) gewonnen.
g

9.3

Parkeergarage Garenm
markt
Bij het geree
edkomen van
n de Lammerm
marktgarage is gestart me
et de aanleg van
v de Garen
nmarktgarage. Dezze parkeergarrage krijgt 425 parkeerplaatsen. Opleve
ering staat ge
epland voor 2020.
2

9.4

Parkeergarages Ringk
kade en Soesstdijkkade
Begin 2017 is de Ringka
adegarage geo
opend. In feb
bruari 2018 opent
o
parkeerrgarage Soesttdijkkadezijn deure
en. Beide gara
ages zijn onderdeel van woon-winkelco
w
omplexen. De
e Ringkadegarrage
heeft 213 parkeerplekke
p
en en de gara
age aan de So
oestdijkkade krijgt 142 parkeerplekken
n.

9.5

Digitaliseriing Parkeerk
keten: kente
ekenparkere
en
In de Perspe
ectiefnota va
an 2013 is op
pgenomen da
at vanaf 2016
6 een taakste
elling op de parkeerp
handhavingg mogelijk is, als gevolg van
v digitalisering van de parkeerketen
n. Hierbij worden de
kentekens van
v parkerende voertuigen
n tijdelijk geregistreerd en
n vervolgens geautomatise
g
eerd uitgelezen. In 2016 zijn de
e laatste systtemen aangeschaft die ge
ezamenlijk he
et kentekenp
parkeren
mogelijk mo
oeten maken. Dit betreft zowel
z
het vergunningensyysteem (met een e-loket voor
v
het
aanschaffen
n van produccten) als de technologie
t
v
voor
het geau
utomatiseerd scannen van
n kentekens. Daarn
naast is beslo
oten de parke
eerapparatuur in het centrrum te vervan
ngen en daarm
mee het
invoeren van kentekens mogelijk te maken.
m
Hierttoe is het raamcontract va
an de leverancier van
de automate
en in de schilwijken verde
er uitgebreid. In 2017 is de live-gang in
ngezet voor de digitalisering. Hett grootste ge
edeelte (onge
eveer 95%) va
an de vergun
nningen is hierbij gedigita
aliseerd.
Een aantal speciale verggunningen en
n alle onthefffingen zullen in 2018 ged
digitaliseerd worden.
Hiermee kunnen alle verrgunningen en
n ontheffinge
en digitaal geh
handhaafd wo
orden.

9.6

Parkeerrou
ute Informattie Systeem (PRIS)
Het huidige PRIS verwijsst bezoekers vanaf de gem
meentegrens naar de park
keervoorzieniingen in
de binnensttad. Het nieuw
we PRIS zal net
n als het hu
uidige PRIS vo
oornamelijk bestaan
b
uit sttatische
bebording. Zodra
Z
bezoek
kers zich in de nabijheid van
v de garage
e(s) bevinden
n krijgen zij de keuze
uit meerderre parkeervoo
orzieningen. Dan
D heeft he
et (dynamisch
h) aangeven van ‘vol’ of ‘vvrij’ een
sturende we
erking. Hiermee voorkome
en we onnodige wachtrijen
n voor de inga
ang van de garages.
g
De verwachtting is dat me
edio 2018 de
e PRIS wordt opgeleverd.
o
G
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9.7

Pro
omotiecampa
agnes parke
eren in Leide
en
De parkeerccampagne van de gemeen
nte Leiden sta
artte najaar 2015
2
en focusste in 2016 op
o de
communicattie over de uitbreiding van
n betaald park
keren en het parkeerbeleid in het algem
meen.
Eind 2016 kwam
k
daar de
e promotie va
an mobiel parrkeren bij als opmaat voorr de invoeringg van
kentekenpa
arkeren begin 2017. De ca
ampagne sche
etste de samenhang tusse
en vier grote parkeerprojecte
en in de stad aan. Waarom
m investeert de
d gemeente in uitbreidingg van betaald
d parkeren, in het in
nvoeren van kentekenpark
k
keren en de bouw
b
van twe
ee ondergrond
dse parkeerggarages
aan de rand
d van het centtrum? Met de
e Leidse P alss centraal icoon, en een aa
antal algemene
communicattiemiddelen zzoals folders en de websitte werden inw
woners en ond
dernemers va
an Leiden geïnform
meerd over de investeringgen van de ko
omende jaren en het uitein
ndelijke doel: een
goed bereik
kbare stad, die
e prettig leefb
baar en economisch gezon
nd is.
ommunicatie over
o
de invoe
ering van kentekenparkere
en en de laatsste fase van UitbreiNaast de co
ding Betaald
d Parkeren (fa
ase 4: novem
mber 2017) iss een aantal algemene
a
cam
mpagnemidde
elen ingezet, zoals een animatie
e op film en Z-cards
Z
over de
d grote parkeerprojecten in Leiden. De
e gezamenlijke uitstraling,
u
an
nimatiestijl en
n informatieve
e ‘tone of voice’ heeft bijggedragen aan meer
draagvlak vo
oor deze park
keerprojecten
n.
omen van Parkeergarage Lammermark
kt. Om
Een belangrrijke mijlpaal in 2017 was het gereedko
de opening veel publicita
aire kracht bij te zetten is e
een meerdaa
ags garagefesstival georgan
niseerd.
agefestival wa
aren een feesstelijke opening voor relaties in het alge
emeen
Onderdelen van het Gara
en ondernem
mers in het bijzonder,
b
een
n speurtocht voor
v
lagere sccholen in Leid
den, een park
king
disco voor het
h uitgaand publiek
p
en ten
nslotte een open dag met garage sale voor
v
de inwon
ners
van Leiden. De communiicatie was geheel in stijl va
an de Leidse parkeercamp
pagne met ee
en
nieuwe ontw
wikkeld beeld
dmerk voor pa
arkeergarage Lammermarrkt. Dit beeldm
merk is ook gebruikt
g
bij de diversse marketingccommunicatie
e-uitingen in het najaar va
an 2017 om de
d bekendheiid van
de parkeerggarage Lammermarkt te ve
ergroten. Mett de actie ‘3e uur gratis parkeren’ in sam
menwerking mett stadspartne
ers waaronder Leiden Marketing en Cen
ntrummanage
ement Leiden
n is de
nieuwe park
keergarage go
oed op de kaa
art gezet. De reacties van de parkerend
de bezoekerss zijn
vrijwel unan
niem positief over
o
de kwaliteit van de on
ndergrondse parkeergaragge.

9.8

Onttwikkelingen
n Parkeercom
mmunicatie
De parkeerccommunicatie
e richt zich op
p drie pijlers:
1. algemene
e informatie geven
g
over pa
arkeerzaken in
i Leiden,
2. communiiceren over de
e parkeerprojjecten en
3. de marke
eting van de gemeentelijke
g
e parkeergara
ages.
In 2018 zal de nadruk meer
m
liggen op
p de marketin
ngcommunica
atie. Onderdelen van de alggemene parkeerccommunicatie
e (bijvoorbeeld over de aan
nvraag van ee
en parkeerve
ergunning) krijjgen in
2018 een prominente plek op de nieu
uwe toptaken
nwebsite van de gemeente
e Leiden.
Het project Uitbreiding Betaald Parkeren is eind 20
017 afgerond
d, en het leeu
uwendeel van de invoering van kentekenparrkeren vond ook
o dit jaar pllaats. De bouw van de parrkeergarage GarenG
markt is in 2017
2
gestart en loopt tot en
e met 2020 door.
De komende
e jaren verschuift de focuss in de comm
municatie naar:
Het faciiliteren van pa
arkeerders met
m actuele pa
arkeerinforma
atie.
Commu
unicatie over de
d mogelijkhe
eid om te resserveren in ee
en van de gem
meentelijke parkeerp
garagess.
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In het ontwikkelen van deze (marketin
ng)communiccatie wordt be
ewust de sam
menwerking gezocht
met stadspa
artners zoals Leiden Marketing en Centtrummanagement Leiden,, maar ook ve
ertegenwoordige
ers van muse
ea, horeca en
n theater. Parkeren is geen
n doel op zich
h maar is voorr bezoekers van
n de stad geko
oppeld aan hun einddoel.
z samen me
et de stad een
n nieuwe parkeervisie worrden ontwikke
eld waarbij re
ekening
Daarnaast zal
wordt gehou
uden met stra
ategische keu
uzes zoals de verstedelijkingsopgave en
n energietran
nsitie.
Hoe houden
n we de stad leefbaar
l
en bewoonbaar
b
e welke keuzzes moet de stad
en
s
ten aanzzien van
parkeren ma
aken? Comm
municatie en participatie
p
va
an bewoners, bedrijven en
n instellingen zijn belangrijke pijllers voor het bouwen van een gezamen
nlijke parkeerrvisie.
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10

CONCLU
USIES EN AANBEVE
A
ELINGEN
Op basis van de voorgaande hoofdstu
ukken trekken
n we de volge
ende conclusies:
In 2017
7 groeit het aa
antal betaald
d parkeerplaa
atsen tot ruim
m 24.575.
De inko
omsten uit de
e garages be
edragen onge
eveer € 1.750
0.000. Belangrijk is om h
hierbij te
conclud
deren dat bezzoekers meerr gaan neigen
n om in parke
eergarages te
e parkeren en
n minder
op park
keerplaatsen in de binnensstad.
De inko
omsten uit garageparkere
g
en zijn verde
er gestegen naar
n
ongevee
er € 6.610.0
000. Dit
heeft te
e maken mett de positieve
e macro-econ
nomische trend: mensen geven meer geld uit
aan win
nkels, musea of andere be
ezoekdoelen.
Het tota
aal aan parke
eerinkomsten kwam uit op
p ongeveer € 11.980.000 euro.
Steeds meer kortparrkeerders geb
bruiken een mobiele
m
parke
eerapps.
Bij de naheffingen iss er een daling te zien. Inte
eressant is da
at de aantalle
en bezwaren dat
d gew
verklaard
d in 2017 is gegroeid
g
tot 12,5%.
1
Voor de
d komende jaren
j
is het za
aak te
grond werd
streven naar vermind
dering van to
oegewezen be
ezwaren. Aan de andere ka
ant: een toeggewezen
bezwaar kan soms le
eiden tot verb
beterde diensstverlening en
n betere communicatie.
Het bou
uwproject Garrenmarkt ligt goed op sche
ema.
De hoofdcon
nclusies op basis
b
van voorrgaande deelconclusies:
De inko
omsten uit pa
arkeren zijn op hoofdlijn co
onform de be
egroting. Er moet
m
hierbij wel
w extra
aandacht worden be
esteed aan de
e naheffingen. Er moet ingezet worden
n op een reallistische
prognosse en een efficiënte bedrijfsvoering.
Overige
e ontwikkelinggen op het ge
ebied van parkeren, zoals het bouwen van de Gare
enmarkt,
gaan vo
oort zoals gepland. Er blijjft wel een gedeelte van het digitalise
eren van parkkeerproducten die in 2018 nog
n moet worrden afgerond
d.
der ontwikkellingen waar Parkeermana
agement Leid
den extra aa
andacht voorr vraagt.
Er zijn verd
Zo is het aan te bevelen om in te zette
en op de volggende dossierrs:
Datagesstuurd werken
Veel pa
arkeerzaken kunnen en moeten
m
worden gemonitord, zowel financieel en operatioo
neel. In deze tijden, waarin er ze
eer veel data voorhanden is, is het de
es te belangriijker om
deze ge
egevens goed
d te ontsluite
en. Het is van essentieel belang om in te zetten o
op datagestuurrd werken. Vo
oor 2018 moet worden inggezet op een parkeerdash
hboard die meerdere
soorten
n data kan onttsluiten.
Mobilite
eit
Gezien de huidige discussies ove
er het aanpasssen van parkeernormen, is het belanggrijk om
de raak
kvlakken tusssen mobiliteiits- en parke
eervraagstukk
ken goed te bekijken. Be
elangrijk
hierbij iss de raakvlak
kken goed in te bedden in
n (parkeer)beleid en de ve
erstedelijkingssopgave
voor de komende jarren.
Risico’ss
Op basis van datage
estuurd werk
ken kunnen we
w inzetten op
o het borgen van financiële risico’s. We kunnen bijvvoorbeeld sn
neller aan de bel trekken als omzetten
n achterblijve
en bij de
begrotin
ng. Daarnaasst is het belan
ngrijk om risicco’s in de bed
drijfsvoering te benoemen..
Team parkeermanaggement
In 2017
7 is de organ
nisatie gaan veranderen vvan een proje
ectorganisatie met veel externen
e
naar ee
en lijnorganisatie gebasee
erd op deskundig opdrach
htgeverschap met vaste fo
ormatie.
Hierdoo
or kan beter ingezet word
den op de reggierol die parrkeermanage
ement moet invullen.
Ook kan de parkeerrexploitatie beter
b
gemonittord worden, door intensiever controleren en
communicatie.
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Uiteindelijk moeten alle maatregelen
m
leiden naar beter
b
betaalge
edrag, een be
etere bezettin
ngsgraad van de gemeenteliijke garages en
e een duidelijke, integrale tarievenstructuur. De uitteindelijke effecten zijn dat de stad
s
Leiden nog
n aantrekkelijker, leefba
aarder en berreikbaarder w
wordt.
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