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Beantwoording vragen evaluatie maatregelen parkeeroverlast Groenburgwalgebied 

Geachte commissieleden, 

Graag informeren wij u in deze brief over de gestelde vragen betreffende de maatregelen aanpak 
parkeeroverlast Groenburgwalgebied. In de raadsvergadering van 29 juni jongstleden is toegezegd 
u te informeren over eventuele aanvullende maatregelen in overleg met de initiatiefgroep 
buurtparkeren.nu. Daarnaast is toegezegd meer informatie toe te sturen over de 
kostenvergelijking van de onderzochte varianten van buurtparkeren. 

Vergelijking haalbaarheid varianten buurtparkeren 
In de notitie "Haalbaarheid buurtparkeren", zoals toegestuurd voor de behandeling in de raad van 
29 juni jongstleden, is de variant van buurtparkeren zoals gewenst door de initiatiefgroep 
buurtparkeren.nu  vergeleken met de vijf mogelijke alternatieve varianten van buurtparkeren. 

De conclusie is dat alleen de varianten 'fiscaal belanghebbendenparkeren' en 
'parkeerduurbeperking' voldoen aan de motie 386 Shahsavari-Jansen, omdat alleen deze twee 
varianten passen binnen het fiscale regime'. Fiscaal belanghebbendenparkeren betreft feitelijk 
fiscaal parkeren, maar dat slechts met de mogelijkheid om een parkeerdagkaart te kopen. 
Parkeerduurbeperking betreft fiscaal parkeren waarbij de parkeerduur voor bezoekers beperkt 
wordt tot bijvoorbeeld maximaal 2 of 3 uur betaald parkeren. In de betreffende motie is als 
randvoorwaarde gesteld dat een variant buurtparkeren binnen het fiscale regime moet vallen. De 
andere alternatieven passen niet in het fiscale regime, omdat daar geen sprake is van betaald 
parkeren. Dat geldt ook voor de variant die de initiatiefgroep buurtparkeren.nu  wenst, namelijk 
"belanghebbendenparkeren met een bezoekersregeling'. 

Fiscaal parkeren betreft betaald parkeren waarbij een parkeerbelasting geheven wordt. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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Van de overgebleven twee varianten binnen het fiscale regime scoort 'parkeerduurbeperking' 
beter dan het 'fiscaal belanghebbendenparkeren'. Parkeerduurbeperking heeft haar effectiviteit 
elders in de stad bewezen, vooral in kleinere gebieden vergelijkbaar met het Groenburgwalgebied. 
In kleinere gebieden kan parkeerduurbeperking wel als voldoende buffer dienen om ongewenste 
niet-lokale langparkeerders te weren, maar klein genoeg om te zorgen voor een 
uitwijkmogelijkheid op acceptabele loopafstand voor parkeerders met een lokale bestemming 
waar geen parkeerduurbeperking geldt. 

Op grotere schaal kan parkeerduurbeperking hinder opleveren voor bezoek en serviceverkeer van 
lokale bewoners en bedrijven, maar de omvang van het Groenburgwalgebied is wel heel geschikt. 
De netto kosten (het totaal van inkomstenderving en implementatiekosten) van 
parkeerduurbeperking zijn bovendien de laagste van alle varianten. Deze variant is relatief snel in 
te voeren, omdat er geen verordeningen of lopende contracten aangepast hoeven worden2. Voor 
'fiscaal belanghebbendenparkeren', waar een dagkaart als enige beschikbare tarief centraal staat, 
geldt dat de effectiviteit minder groot is, omdat het tarief concurreert met het tarief van de 
naheffingsaanslag3, de kosten hoger zijn (meer opbrengstenderving) en de implementatietijd 
langer is, omdat een nieuw tarief pas medio 2018 op zijn vroegst zou kunnen worden toegevoegd 
aan de Parkeerbelastingverordening. Voor meer informatie over de kenmerken van de 
verschillende varianten verwijzen wij u naar het eerder toegezonden onderzoeksrapport 
"Haalbaarheid buurtparkeren". 

De gewenste variant van de initiatiefgroep buurtparkeren.nu  betreft een vorm van 
belanghebbendenparkeren, omdat de initiatiefgroep exclusief parkeren voor vergunninghouders 
wenst. Een dergelijke oplossing is niet mogelijk binnen het huidige fiscale parkeerregime4. Een 
nieuw belanghebbendenregime vergt besluitvorming door de raad. Gezien de benodigde 
bestuurlijke voorbereidingstijd zou dit pas op zijn vroegst mogelijk zijn bij de periodieke 
aanpassing van de Parkeerverordening medio 2018. 

Handhaving van een belanghebbendenregime zal niet mogelijk zijn door Egis Parking Service, 
maar zal moeten plaatsvinden door team Handhaving en Toezicht. Dit heeft twee nadelen: in de 
eerste plaats is er momenteel een krapte aan capaciteit bij Handhaving en Toezicht en in de 
tweede plaats vloeien de opbrengsten van de boetes die worden uitgeschreven naar het rijk en 
niet naar de gemeente, waardoor extra inspanningen door Handhaving en Toezicht alleen extra 
kosten met zich meebrengt. 

Door het parkeren exclusief voor vergunninghouders te maken, vervallen de parkeerinkomsten in 
het gebied. In het Groenburgwalgebied is dit € o,5 miljoen per jaar, wanneer het gehele 
vergunninggebied CEoi exclusief parkeren voor vergunninghouders wordt, zijn de dervingen c 2,5 

2  Geldig vanaf i8 september 2017, wanneer de inspraak afloopt met betrekking tot het beleidsvoornemen "parkeerduurbeperking 
in woonbuurten". Wanneer dit beleidsvoornemen is vastgesteld, kan binnen dit beleidskader parkeerduurbeperking worden 
ingevoerd. 
3  Het tarief van de naheffingsaanslag is concurrerend met het betaald parkeren tarief: € 43,10 versus huidige dagkaarten van € 21,  

- tot € 45, Wanneer gemiddeld genomen het tarief van de naheffing lager is dan het tarief van de dagkaart, dan loont het om 
geen dagkaart te kopen. Een dagkaart tarief moet echter in verhouding staan met het uurtarief. Een dagkaart van €2.00 is 
juridisch niet toegestaan, terwijl dat wel effect zou hebben. Het juridisch maximaal toelaatbare tarief zal waarschijnlijk ca €75, - 
zijn op basis van de verkenning. 

" Het huidige fiscale parkeerregime is het regime van het heffen van parkeerbelasting voor parkeren. In geval van 
belanghebbendenparkeren is geen sprake van het betalen van een belasting maar een lege. Leges kunnen niet binnen het fiscale 
parkeerregime vallen, en daarom moet voor belanghebbendenparkeren een nieuwe legesverordening worden opgesteld en moet 
de Parkeerverordening worden aangepast, waarbij het fiscale parkeerregime komt te vervallen. 
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miljoen per jaars. Deze dervingen staan nog los van eventuele extra kosten voor handhaving. In 
figuur i staat een overzicht van de financiële consequenties van de verschillende varianten. 

Financiële consequenties varianten buurtparkeren gebied CE01 
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parkeeropbrengst per jaar C 4.728.357 C 4.728.357 € 	4.728.357 C 	4.728.357 	C 	4.728.357 	C 	4.728.357 
opbrengst bezoekersregeling per jaar C 405.000 C 324.000 € - C 	- 	C 	- 	C 	- 
eenmalige kosten implementatie regeling 
(aanpassing bebording en parkeerapparatuur) C 25.000 C 25.000 C 25.000 C 	30.000 	C 	30.000 	8 	30.000 
jaarlijkse kosten ingeval van een 
bezoekersregeling C 775.000 C 775.000 C - C 	- 	C 	- 	C 	- 
inkomstenderving per jaar agv variant C 2.127.761 C 2.127.761 C 531.940 C 	1.914.985 	C 	1.595.821 	C 	446.830 

totale eenmalige kosten per variant € 	25.000 C 25.000 C 25.000 € 	30.000 	€ 	30.000 	C 	30.000 
totale netto kosten per variant per jaar C 	2.497.761 C 2.578.761 C 531.940 C 	1.914.985 	C 	1.595.821 	C 	446.830 

bron gehanteerde parkeerinkomsten: cijfers AMI le helft 2015 
bron inkomstenderving: cijfers Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2010-2013, CBS. 
opbrengst en kosten bezoekersregeling gebaseerd op "Analyse uitrol stadsbrede bezoekerspas", januari 2015, Onderzoek en Kennis, V&OR. 

Financiële consequenties varianten buurtparkeren gebied Groenburgwalgebied  
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parkeeropbrengst per jaar C 553.119 C 553.119 C 553.119 C 553.119 C 553.119 € 	553.119 
opbrengst bezoekersregeling per jaar C 6.900 C 5.520 C - € - C - C - 
eenmalige kosten implementatie regeling 
(aanpassing bebording en parkeerapparatuur) C 10.000 C 10.000 C 10.000 C 15.000 C 15.000 C 15.000 
jaarlijkse kosten ingeval van een 
bezoekersregeling C 15.500 C 15.500 € - C - C - € - 
inkomstenderving per jaar agv variant C 165.936 C 165.936 C 41.484 C 149.342 C 124.452 C 34.847 

totale eenmalige kosten per variant C 10.000 C 10.000 C 10.000 C 15.000 C 15.000 C 15.000 
totale netto kosten per variant per jaar C 174.536 € 	175.916 C 41.484 C 149.342 C 124.452 C 34.847 

bron gehanteerde parkeerinkomsten: cijfers AMI le helft 2015 
bron inkomstenderving: cijfers Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2010-2013, CBS. 
opbrengst en kosten bezoekersregeling gebaseerd op "Analyse uitrol stadsbrede bezoekerspas", januari 2015, Onderzoek en Kennis, V&OR. 

Figuur 1. Samenvatting van de kosten van de verschillende varianten buurtparkeren welke uiteengezet zijn in het 

onderzoeksrapport "Haalbaarheid buurtparkeren" welke u hebt ontvangen ten behoeve van de raadsvergadering 

van 2g juni 2017. 

5  Derving is gebaseerd op de parkeerinkomsten over 2015. 
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Overleg initiatiefgroep buurtparkeren.nu  
28 juni jongstleden heeft de raad ingestemd met de evaluatie van de pilotmaatregelen 
Groenburgwal. De conclusie van de evaluatie Was dat de pilotmaatregelen voldoende succesvol 
waren en is voorgesteld de huidige maatregelen in elk geval te continueren tot eind 2017. Bij de 
raadsbehandeling is nogmaals bevestigd dat de evaluatie met de initiatiefgroep buurtparkeren.nu  
zou worden besproken, om aan de hand daarvan te bekijken of er nog aanvullingen of 
aanpassingen aan de maatregelen wenselijk zijn. Op 3 juli jongstleden is een uitnodiging verstuurd 
aan de initiatiefgroep om dit te bespreken. In een mail d.d. 5 juli jongstleden heeft de 
initiatiefgroep laten weten, niet langer in gesprek te willen over de huidige maatregelen. Gezien 
het intensieve en constructieve overleg dat met de initiatiefgroep is gevoerd over de maatregelen 
tegen de parkeeroverlast en het uitgebreide haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van 
buurtparkeren, vinden wij het spijtig te constateren dat de initiatiefgroep dit overleg staakt. 

Toch blijven wij het belangrijk vinden om de buurt te blijven betrekken. Tegelijkertijd met deze 
brief aan u wordt een brief gestuurd naar alle bewoners van het Groenburgwalgebied waarin zij op 
de hoogte worden gesteld van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek buurtparkeren en 
de uitkomsten van het overleg met de initiatiefgroep. Tegelijkertijd worden ze geïnformeerd over 
de voorgenomen maatregelen in 2018. 

Voorstel maatregelenpakket parkeeroverlast Groenburgwalgebied 2018 
Zowel de evaluatie van de huidige maatregelen als het onderzoek naar de haalbaarheid van 
buurtparkeren is besproken met stadsdeel Centrum. Gezien de succesvolle resultaten is er 
gezamenlijke overeenstemming om de huidige maatregelen te continueren. 
Daarnaast is het voornemen om in 2018 in het Groenburgwalgebied parkeerduurbeperking in te 
voeren in de avonduren. Uit de evaluatie van de huidige maatregelen is gebleken dat er nog meer 
verbetering mogelijk is in het weren van niet-buurtgebonden langparkeerders in het 
Groenburgwalgebied. 

Op dit moment is het beleidsvoornemen "parkeerduurbeperking in woonbuurten" in procedure. 
Proeven met parkeerduurbeperking in onder andere Buitenveldert hebben geleerd dat deze 
maatregel effectief is tegen niet-buurtgebonden langparkeerders binnen het fiscale regime. 
Vooral voor kleinschalige buurten zoals het Groenburgwalgebied is deze maatregel een effectieve 
manier om niet-buurtgebonden langparkeerders te weren. 
Zoals wij eerder in deze brief aangaven is uit het haalbaarheidsonderzoek buurtparkeren naar 
voren gekomen dat parkeerduurbeperking ook de meest haalbare variant van buurtparkeren is. 
Deze twee ontwikkelingen zijn daarom aanleiding om in 2018 parkeerduurbeperking in het 
Groenburgwalgebied in te voeren. 

Het doel van deze is het aantal niet-buurtgebonden langparkerende bezoekers in het 
Groenburgwalgebied terug te dringen in de avonduren, zodat er meer parkeerruimte voor 
bewoners beschikbaar komt wanneer deze thuiskomen. 

Daarom gaan we in 2018 de parkeeroverlast in het Groenburgwalgebied verder terug dringen door 
middel van de volgende maatregelen: 

• Extra handhaving Groenburgwalgebied blijft gehandhaafd, ondersteund door extra 
waarschuwingsborden 

• Betaald parkeren op straat tot o4.00u blijft gehandhaafd 
• Het weekendnachttarief van € - per uurtussen oi:oou en o6.00u in de Stadhuis-

Muziektheatergarage blijft gehandhaafd 
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• De huidige selectie van vergunninghouders die kunnen parkeren in de Stadhuis-
Muziektheatergarage blijft gehandhaafd 

• Invoering van parkeerduurbeperking, besluitvorming le  kwartaal 2018 en evaluatie 6 
maanden na start implementatie. 

Kosten maatregelen parkeeroverlast Groenburgwalgebied zo3.8 
Met de continuering van de huidige maatregelen en de maatregel parkeerduurbeperking zijn 
kosten gemoeid. In onderstaand overzicht zijn deze kosten per maatregel aangegeven. De 
incidentele kosten zijn gedekt in het Stedelijk Mobiliteitsfonds onder de Uitvoeringsagenda 
Mobiliteit. De structurele kosten zijn gedekt in de begroting van de RVE Parkeren. 

Maatregel Kosten Toelichting 
Extra handhaving betaald 
parkeren Groenburgwalgebied -1- 
extra waarschuwingsborden 

€ 40.000 per jaar 
€ 2.000 eenmalig extra bebording 

Kosten zijn voor extra inzet Egis 
parking service medewerkers en 
gebaseerd op hun inzet tijdens de 
pilot in 2016. 
De pilot heeft aangetoond dat bij 
extra bebording de 
betalingsbereidheid groter is. 

Betaald parkeren tot o4:oou Geen Is al opgenomen in het contract van 
Egis Parking service 

Weekendnachttarief €1,00 per uur 
Stadhuis - Muziektheatergarage 

Geen 

Vergunninghoudersparkeren 
Stadhuis - Muzielctheatergarage 

Geen Nvt 

Invoering parkeerduurbeperking € 75.000 eenmalige kosten 
c 35.000 inkomstenderving per jaar 

Om parkeerduurbeperking in te 
stellen, moet bebording en 
software in de parkeerapparatuur 
en de parkeerapp worden 
aangepast 
De inkomstenderving is het gevolg 
van langparkeerders die niet meer 
komen parkeren of in commerciële 
garages gaan parkeren. 

De kosten komen op een eenmalige investering van c 117.000 in 2018 en een structurele 
kostenpost van c 40.000 per jaar vanaf 2018. 

(I )burgemeester 	 gemeen secretaris 
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