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ONDERWERP
Dynamiek in het betaald parkeren
AANLEIDING EN DOELSTELLING
In het coalitieprogramma 2010-2014 is opgenomen het uitbreiden van het achteraf betaald
parkeren areaal en het realiseren van een dynamische parkeerverwijzing. Ook is er sprake van
noodzaak van een vervangings- een aanvullingsprogramma voor de Parkeerautomaten.
Dit voorstel geeft in een integrale benadering uitwerking aan deze onderdelen op een toekomst
bestendige wijze.
PROBLEEMSTELLING
Het huidige park aan parkeerautomaten en –meters is al 7 jaar of meer in gebruik. Om een
financieel beheersbare situatie te behouden in beheer en onderhoud moeten de automaten en
meters op korte termijn geheel of gedeeltelijk worden vervangen.
Recentelijk hebben de gezamenlijke banken in Nederland besloten de betaaltransacties met de
Chipknip niet meer te ondersteunen. Om die reden is het niet meer mogelijk met de chipknip te
betalen vanaf 1 januari 2015. Al onze parkeerautomaten zijn uitgerust voor Chipknip betaling en
functioneren “stand-alone”. Voor betalen met bankpas dient de automaat “on-line” te zijn.
Het zo genaamde “bel parkeren” wordt nu al door een tiental aanbieders geëxploiteerd. Landelijk
heeft deze wijze van achteraf betaald parkeren al een marktaandeel van 15% en is steeds
groeiende. In Weert is deze wijze van parkeren nog niet gefaciliteerd.
Momenteel is bij elke P-automaat betalen met muntgeld mogelijk. Het opslaan in die automaten is
een kwetsbare en het ledigen van die automaten een arbeidsintensieve activiteit.
De handhaving van betaald parkeren door toezichthouders is door gebruik van een “bonnetje”
achter de voorruit een arbeidintensieve taak.
Er is nog geen uitwerking gegeven aan de in het coalitieprogramma 2010-2014 opgenomen
uitbreiding van het achteraf betaald parkeersysteem en realisatie van een dynamische
parkeerverwijzing.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
De voorgestelde oplossingen als genoemd in de uitvoeringsnota “Dynamiek in het betaald
parkeren” bieden een afdoende antwoord op zowel het noodzakelijke vervangings- en
aanvullingsprogramma als de ambities in het coalitieprogramma 2010-2014 ten aanzien van het
betaald parkeren.
De voorgestelde oplossing biedt:
Vervanging van het mechanische en elektronische binnenwerk en bedieningspaneel van de
Parkeerautomaten. De acceptatie van bankpas en het “nieuwe pinnen”, en andere vormen van
elektronische afhandeling van de parkeertransactie. Het vervallen van de chipknipbetalingsmogelijkheid is daarmee afdoende gecompenseerd.
Vervanging van de Parkeermeters (gehandicaptenparkeerplaatsen).
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Invoering van het achteraf betaald parkeren voor het gehele (betaald)parkeerareaal in Weert met
de Weerterlandpas. De zogenaamde Weerter Parkeerpas (een soort chip-knip betaalwijze) kan
daarmee komen te vervallen.
Invoering van bel-, SMS en App-parkeren in zowel de gemeentelijke Parkeergarages als op straat.
Installatie van een “real-time” parkeermonitoringsysteem van het gehele (betaald)parkeerareaal
dat het parkeermanagement ten dienste staat.
Een softwarematige koppeling van de bovenstaande technieken die Parkeerverwijzing dynamisch
maakt.
Aanpassing van de bestaande P-bebording/verwijzing op en ronde de singels en info-panelen aan
de invalswegen.
Vereenvoudiging van de beheer- en handhavingmethodiek op basis van bovenstaande technieken.
Het invoeren van achteraf betaald parkeren maakt het per minuut parkeren mogelijk en anticipeert
daarmee op wettelijke eisen die in de nabije toekomst praktijk worden.
Een scala aan gebruikersmogelijkheden die het betaald parkeren naar een hoog kwaliteitsniveau
tilt.
Voor nadere uitwerking van verschillende oplossingen en de voorkeursoplossing wordt verwezen
naar de Uitvoeringsnota “Dynamiek in het betaald parkeren” in de bijlagen.
Dit voorstel heeft betrekking op de genoemde prioriteiten Betaald Parkeren voor 2013 en 2014. Uit
oogpunt van noodzakelijke aanpassingen en vervangingen is dit voorstel nu tot stand gekomen.
Hiermee komen de genoemde prioriteiten 2013 en 2014 te vervallen. De huidige kredietstelling is
aanzienlijk lager ten opzichte van de genoemde prioriteitsbedragen. Inhoudelijk is sprake van een
sobere uitvoering, vooral op het onderdeel dynamische parkeerverwijzing. De kredietstelling wordt
financieel gedekt door een zeer geringe tariefstijging (+ 5,5%).
COMMUNICATIE
Dit voorstel wordt in de informatieve bijeenkomst van uw raad op 5 juni 2013 behandeld.
Dit advies is van direct belang voor bewoners en omwonenden van de binnenstad en voor alle
gebruikers van het betaald parkeren areaal. Het is daarom zaak ondernemers bewoners en
omwonenden van de binnenstad per brief te informeren over het genomen besluit. De overigen
betrokkenen moeten bereikt worden via persberichten, website en info-panelen aan de
invalswegen.
EVALUATIE
Jaarlijks wordt een rapportage gemaakt van de ontwikkelingen in het betaald parkeren op basis
van de gedane investering. Deze rapportage komt in de voorjaarsnota.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
- Besluiten om een krediet van € 823.000,- ter beschikking te stellen voor de realisatie van het
uitvoeringsprogramma "Basis gewenst",
- Besluiten tot het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van
het dossieronderdeel Uitvoeringsnota "Dynamiek in het betaald parkeren", financiële paragraaf op
grond van artikel 25, derde lid van de Gemeente wet. De geheimhouding geldt tot het moment van
gunning van de leveringen.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,
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M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013;

besluit:
- om een krediet van € 823.000,- ter beschikking te stellen voor de realisatie van het
uitvoeringsprogramma "Basis gewenst",
- tot het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van het
dossieronderdeel Uitvoeringsnota "Dynamiek in het betaald parkeren", financiële paragraaf op
grond van artikel 25, derde lid van de Gemeente wet. De geheimhouding geldt tot het moment van
gunning van de leveringen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

