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Hoe corona digitaal 
parkeren heeft versneld

108 respondenten

  Over het onderzoek:

54% uit steden met >100.000 inwoners
46% uit steden met <100.000 inwoners

Parkeerbeheer, verkeers-/
mobiliteitsmanagement, handhaving, 
administratie/operationeel

NL, BE, FR, DE, AT, UK

Tijdens de coronapandemie is de vraag naar cash- en contactloos betalen flink 
gestegen.1 2 Het aandeel van cashloze betalingen neemt in de toekomst alleen nog 
maar toe, en de totale volumes stijgen naar verwachting sterk zodra de mobiliteit 
weer aantrekt. Dit effect stelden we al vast in onze parkeerbarometer na de eerste 
lockdownperiode (maart tot mei/juni 2020). Toen bleek al, dat steden zonder digitale 
parkeeroplossingen moeite hadden snel te reageren richting het aanbieden van 
cashloze betalingsopties.

Door de lockdowns als gevolg van corona kwamen twee uitdagingen voor Europese 
parkeerbeheerders aan het licht, die alleen door digitaal parkeren kunnen worden 
opgelost: het vermogen om parkeerplaatsen efficiënt te beheren en om toegang 
te bieden tot betrouwbare, bij voorkeur realtime mobiliteitsgegevens. Doordat 
onze diensten beschikbaar zijn in meer dan 1.100 steden wereldwijd, en door onze 
samenwerkingen met gemeenten en garage expolitanten gedurende 20 jaar, hebben 
wij het afgelopen jaar met onze partners samengewerkt om deze problemen aan te 
pakken. In een aantal gemeenten hebben we onze technologie gebruikt om deze 
uitdagingen aan te pakken, terwijl we tegelijkertijd aan specifieke behoeftes rondom 
corona voldeden: gratis parkeren voor zorgpersoneel, en flexibele, aanpasbare tarieven 
tijdens lockdowns.

Het doel van het onderzoek
Om beter te begrijpen hoe de laatste 
ontwikkelingen doorwerken naar 
toekomstige behoeften van en kansen 
voor steden, hebben we gemeentelijke 
overheden in zes landen gevraagd naar 
veel voorkomende pijnpunten en hun 
verwachtingen voor de toekomst. Wij 
ontvingen reacties van meer dan 100 
steden. De volgende inzichten bieden een 
uniek kijkje in de toekomst van het parkeren 
in Europese steden. Daarnaast doenexperts 
aanbevelingen over hoe we het beste met 
deze veranderingen om kunnen gaan. 

1 Het verkleinen van het risico op besmetting is momenteel de belangrijkste overweging bij het kiezen van transportopties (McKinsey, 2020)
2Bijna 50% van de shoppers wereldwijd gebruikte digitale betalingen meer dan vóór de pandemie (ystats, juni 2020)

https://parknowgroup.com/news/parking-barometer/
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Steden staan voor 
complexe beleidskeuzes 
rondom parkeren – slim 
datagebruik is cruciaal
Ons onderzoek heeft bevestigd dat de typische parkeerdoelen van steden grotendeels 
gelijk zijn in de verschillende markten. De meest belangrijke doelen van parkeerbeheer 
zijn over de geografische breedte (gemeten naar het deel van de respondenten die 
een doel als belangrijk of zeer belangrijk beoordeelde):

Het maximaliseren van de naleving van parkeerregels en de inkomsten zijn de meest 
fundamentele doelen van parkeerbeheer. Maatregelen gericht op het verhogen van 
de kwaliteit van leven zijn daarentegen complexer en houden vaak verband met 
verbetering van de luchtkwaliteit, optimale beschikbaarheid van parkeerplaatsen en 
vermindering van verkeer. Interessant is dat de volgorde van prioriteit tussen deze 
doelen afhankelijk lijkt te zijn van de regio.

 

Disclaimer: deze regionale verschillen zijn alleen gebaseerd op de antwoorden uit dit onderzoek

In Nederland en België ligt de primaire focus van het parkeerbeleid op het verminderen 
van verkeer, zoals werd aangegeven door 52% van onze respondenten. Echter, in het 
Verenigd Koninkrijk spelen financiële overwegingen een belangrijkere rol: 84% gaf 
prioriteit aan het genereren van omzet of het voldoen aan de begroting. 

87%

83%

65%

Zorgen voor naleving van de parkeerregels

Welzijn van burgers vergroten 

Inkomsten genereren/financiële doelen behalen

 

Vermindering van binnen-
stedelijk autoverkeer

NL/BE VK DE/ATVK Andere landen Andere landen

Genereren van omzet/
behalen financiële doelen

Zorgen voor naleving van 
parkeerregels

52%

19%

84%
58%

100%
82%
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Op nationaal niveau wordt het verschil voornamelijk bepaald door de 
bevolkingsspreiding. In de Benelux is er een significant grotere concentratie van 
dichtbevolkte stedelijke gebieden, waardoor verkeer en opstoppingen een veel 
belangrijkere overweging zijn, wat leidt tot een brede toepassing van duurzame 
mobiliteitsdoelstellingen. In het Verenigd Koninkrijk is de samenstellingen van 
de gemeenten echter meer divers, wat leidt tot meer variatie in behoeften. In 
grootstedelijke gebieden bestaat vooral de wens om parkeerbeleid in te zetten om 
het aantal verkeersbewegingen te verminderen, en is er ook meer behoefte om de 
uitstoot van CO2 te verlagen dan in landelijke gemeenten. In Duitsland en Oostenrijk 
wordt volgen van de parkeerregels genoemd als belangrijkste doel, aangezien 
contant betalen nog steeds de standaard is. Daardoor zijn handhavingsafdelingen 
oververtegenwoordigd, zeker als je kijkt naar andere Europese landen. 

Ongeacht het land moeten gemeentelijke overheden herkennen hoe de verschillende 
parkeerdoelen elkaar beïnvloeden om te komen tot effectieve beleidsbeslissingen. 
Een populaire maatregel is het verminderen van het aantal parkeerplaatsen op 
straat, om zo de luchtkwaliteit en het welzijn van de inwoners te bevorderen. Bij het 
implementeren van maatregelen moeten steden verschillende factoren tegen elkaar 
afwegen, bijvoorbeeld de impact die het verlagen van het aantal parkeerplaatsen 
op straat heeft op het totale parkeeraanbod. Aangezien 30% van het verkeer 
in binnenstedelijke gebieden bestaat uit bestuurders die op zoek zijn naar een 
parkeerplaats3, moet worden voorkomen dat minder parkeeraanbod leidt tot nog meer 
verkeersbewegingen als gevolgd van rondjes rijdende automobilisten. Ook is er de 
wens om lokale ondernemers in binnensteden te steunen, en deze kunnen afhankelijk 
zijn van dichtbijgelegen parkeeropties voor hun klanten. Hier moeten gemeenten een 
balans in vinden. 

We hebben veelvoorkomende parkeerbeleidsmaatregelen verzameld en doen 
aanbevelingen over hoe mobiliteitsgegevens kunnen helpen deze afwegingen te 
maken.

3 30% is een gemiddelde waarde volgens eerdere studies (Donald Shoup, IBM)

Parkeerbeleidsmaatregelen Afwegingen Aanbevelingen

Het verminderen van 
straatparkeren t.b.v. fietspaden, 
plantsoenen, etc. Welzijn van 

burgers
Genereren van 

inkomsten

Monitor parkeergedrag in winkelstraten om de 
impact op lokale bedrijven te beheersen

Dynamische parkeertarieven, 
afhankelijk van voertuigtype, om 
uitstoot te verminderen Verminderen 

van uitstoot

Voldoen aan 
begroting

Maak gebruik van moderne oplossingen, voor 
maximaal gemak voor handhavers en het 
vermijden van extra handmatige inspanningen 

Toename van 
handhavingsactiviteiten om 
naleving van parkeerregels te 
vergroten

Zorgen voor 
naleving

Voldoen aan 
begroting

Maak gebruik van historische georuimtelijke 
scangegevens en digitale handhavingsop-
ties zoals scanauto's voor maximale kosten-
efficiëntie 

Verhogen van tarieven voor 
straatparkeren

Genereren van 
inkomsten

Welzijn van 
burgers

Hou rekening met historische parkeerop-
brengsten en bezettingsniveaus om de 
prijsstrategie per zone en het effect op de 
levenskwaliteit van bewoners te bepalen
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Om te kunnen beslissen over de juiste maatregelen en de implementatie hiervan, 
hebben gemeenten behoefte aan betrouwbare data en inzichten – wat wordt 
bevestigd door ons onderzoek. Door het gebruik van realtime beschikbare 
mobiliteitsdata zijn beleidsmakers beter op de hoogte van mogelijke consequenties en 
kunnen ze eventueel voor uitruil van maatregelen kiezen, wat uiteindelijk leidt tot meer 
transparante en effectievere besluitvorming.
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Normaal gesproken wordt de impact van nieuw parkeerbeleid gemeten door middel 
van enquêtes4. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van data zorgt ervoor 
dat digitale parkeertechnologie veel meer inzichten kan geven in de impact van 
beleidskeuzes. Stedelijke parkeerafdelingen ondervinden steeds vaker de positieve 
resultaten van een datagedreven aanpak: 77% van de respondenten zegt actief gebruik 
te maken van analyse van parkeergegevens. Dit is vooral het geval in Nederland (82%) 
en het VK (92%). Gevraagd naar de redenen achter het bekijken en analyseren van 
parkeerdata worden het monitoren van parkeersessies en -inkomsten, het bepalen van 
populaire locaties en het ondersteunen van beleidsbeslissingen genoemd.

Onze respondenten geven echter ook aan dat ze behoefte hebben aan meer relevante 
en beter toepasbare data rondom parkeergedrag. Verbeterde toegang tot parkeerdata 
was zelfs het meest genoemde antwoord als 'top-3 prioriteit' voor 2021. Uit het 
onderzoek blijkt verder dat aan de grote vraag naar gegevens momenteel vaak wordt 
voldaan door middel van handwerk; 59% van de respondenten gaf aan dat zij Excel 
gebruiken voor hun analyses. Meer geautomatiseerde en doelgerichte toepassingen 
kunnen het potentieel van data-analyse ontgrendelen, en meer relevante inzichten 
genereren voor effectievere beleidsbeslissingen.

In Nederland werkt Parkmobile (onderdeel van de PARK NOW Group) nauw samen met 
de Erasmus Universiteit Rotterdam om nieuwe inzichten in parkeergedrag beschikbaar 
te maken voor Nederlandse steden. Door het vergaren van landelijke parkeergegevens 
en het organiseren van gezamenlijke analysesessies met steden hebben we de 
relevante databehoeften van gemeenten vastgesteld (zie de infographic op de 
volgende pagina). 

Statistische data die steden nodig hebben om beleidsbeslissingen te onderbouwen, 
zijn onder meer het categoriseren van parkeersessies per betaalmethode, voertuigtype 
en emissieniveau, maar ook de parkeerdruk per zone. Visualisatie van deze datapunten 
in een centrale tool leidt tot betere monitoring en meer begrip bij parkeerbeheerders 
over de impact van mobiliteitsveranderingen binnen hun gemeente, en beïnvloedt 
daarmee toekomstige beleidsbeslissingen. In het VK en Frankrijk doen gemeenten 
nu al hun voordeel met ons dashboard met data-inzichten, wat leidt tot een meer 
datagedreven aanpak.

4 Goede redenen en principes voor parkeerbeheer, PARK4SUMP.eu

Het gebruik van stedelijke 
parkeerdata staat nog in de 
kinderschoenen
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Parkmobile deelt parkeerdata

2019

2020

2021

Parkmobile en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken samen 
voor meer bewustzijn over parkeerdata

De eerste nationale parkeerdata-analyse is gedeeld met meer dan 
100 deelnemers aan een evenement 
 
 
Follow-up sessies met steden voor een diepgravende analyse naar de 
behoefte aan parkeer- en mobiliteitsdata

Parkmobile levert wekelijkse parkeerdata voor het 
mobiliteitsdashboard van de overheid, welke wordt gebruikt om het 
effect van de COVID-19 aanpak te monitoren 
 
 
Publicatie van een 'Parkeeratlas' – een nationaal rapport over 
parkeerdata in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam

8
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Een centrale parkeerhub voor 
parkeerbeheerders: dé oplossing 
van het probleem rondom 
verschillende betaalmethoden 
voor parkeren. 
Voordat steden hun parkeerbeheer volledig kunnen digitaliseren moeten ze 
vaak verschillende betaalwijzen tegelijkertijd beheren – via apps, parkeermeters, 
parkeerautomaten en parkeerbalies. Hoe meer betaalmogelijkheden voor parkeren 
er zijn in een stad, hoe moeilijker het is om volledige transparantie te krijgen over 
de data die gebruikt worden voor beleidsveranderingen. Daarnaast hebben meer 
geavanceerde tariefopties, zoals beschikbaarheids- of emissie-gerelateerde tarieven, 
en de toegenomen behoefte aan versnelde implementatie van beleidswijzigingen de 
complexiteit van het beheren van het parkeerbestand alleen maar doen toenemen.

In ons onderzoek geeft 73% van de gemeenten in het Verenigd Koninkrijk, en bijna de 
helft van Beneluxgemeenten aan dat zij verschillende tools naast elkaar gebruiken. Aan 
de andere kant gebruiken sommige Duitse gemeenten helemaal geen tools voor de 
analyse van hun parkeerdata. Als voornaamste redenen hiervoor worden een gebrek 
aan de juiste software en te weinig interne middelen voor de uitvoer genoemd.

Een belangrijke oplossing die wij bieden om deze uitdaging het hoofd te bieden, is 
een centrale parkeerhub (ook bekend als smart city dashboard) die de verschillende 
betaalkanalen integreert, inclusief parkeerautomaten. Hoe zo’n hub is ingericht kan 
verschillen op basis van de systemen en structuren die in een land aanwezig zijn. 

We hebben onze parkeerhub inmiddels in vele Europese steden geïmplementeerd, 
waaronder in Parijs, waar het verwijderen van de automaten reeds is begonnen. Door 
het vergaren van alle data in een systeem helpen we deze stad bij het verkrijgen 
van volledige transparantie over parkeer- en handhavingssessies, door middel van 
een eenduidige interface die eenvoudig kan worden aangepast om de belangrijkste 
datapunten realtime weer te geven. 

Het platform stelt de Parijse parkeerbeheerders vervolgens in staat om parkeergedrag 
te sturen en snelle aanpassingen door te voeren, bijvoorbeeld bij het bepalen 
van bijzondere momenten, zoals luchtvervuilingsdagen. Gedurende de pandemie 
speelde deze flexibiliteit een bepalende rol bij het snel reageren en gelijktrekken van 
tariefveranderingen binnen de verschillende betaalmogelijkheden voor automobilisten. 
We werken continu samen met de stadsbestuurders om de functionaliteit van 
de parkeerhub verder te verbeteren en hen te helpen de flexibiliteit verder te 
optimaliseren, zelfs voordat zij volledig overstappen op digitaal parkeren.

9
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In een oogopslag: de centrale parkeerhub

10

Hoe het bijdraagt

 Volledige datatransparantie 

    Monitor de ontwikkeling van parkeren met een app vs. parkeerautomaten

    Flexibele filteropties om het soort analyse te selecteren

    Monitor handhavingsscans op geolocatie

 Stuur parkeergedrag

    Maak parkeren gratis op dagen dat de luchtkwaliteit slecht is 

    Beheer parkeerregels centraal voor alle providers  

Handmatige 
handhavings systemen

Tools om weergaven te 
selecteren voor analyse

Geolocatie van 
parkeerrechten 
en -scans

Parkeerprivileges 
(bijv. bewoners/bezoekers)

Parkeerautomaten

Scanauto-systemen

Parkeerapps
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Analyseer parkeerappgebruik
Steden verwijderen parkeerautomaten 
om het gebruik van parkeerapps naar 
meer dan 60% te krijgen

Identificeer je beginpunt
Sommige automaten worden meer 
gebruikt dan andere – gebruik deze data

Succesfactoren voor verwijdering van parkeerautomaten

Hou rekening met alle bevolkingsgroepen 
Zorg dat automobilisten alternatieve, 
digitaal verbonden opties hebben om voor 
parkeren te betalen

Informeer automobilisten van tevoren 
Bebording en communicatie zijn essentieel 
voor klanttevredenheid

11

Succesvol overschakelen 
naar digitaal parkeerbeheer
Nu cashloze betalingen in heel Europa steeds gebruikelijker worden, neemt de 
noodzaak van fysieke parkeerinfrastructuur af en gaat parkeerbeheer volledig 
digitaal. Het verwijderen van parkeerautomaten is een voortdurende trend in digitaal 
vooruitstrevende steden5, omdat het leidt tot flexibeler parkeerbeheer en lagere 
onderhoudskosten. 

Hoewel sommige landen, zoals Nederland, wettelijke beperkingen stellen aan het 
verwijderen van alle parkeerautomaten, zien we een langzame verschuiving naar 
enkel digitaal parkeren. Op basis van onze ervaringen met gemeenten hebben we 
vier succesfactoren gedefinieerd om mee te nemen in de besluitvorming over het 
verwijderen van parkeerautomaten. 

Het beginpunt is het analyseren van de beschikbare datapunten om te bepalen 
wanneer en waar het proces moet worden gestart – 86% van de steden in het Verenigd 
Koninkrijk geeft aan het gebruik van app-parkeren nu al te monitoren. Vervolgens moet 
het vermogen om alle bevolkingsgroepen te bedienen in overweging worden genomen 
– in het VK hebben we gemeenten ondersteund bij de overgang naar digitaal door 
het bieden van contante betaalmogelijkheden in winkels, geïntegreerd in de digitale 
parkeerdatabase. Ten slotte is proactieve communicatie van deze veranderingen 
essentieel voor een succesvolle implementatie van de nieuwe parkeermethoden en 
optimale klanttevredenheid (zie de infographic hierna).

5  Meer specifiek streven parkeerbeheerders in grote steden zoals Parijs ernaar om de vereiste investeringen in het updaten 
en onderhouden van hun parkeerautomaatinfrastructuur op korte termijn aanzienlijk te verminderen.
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„RingGo was een betrouwbare partner in onze 
overgang naar 100% cashloos parkeren in Tower 

& Hamlets. Samen hebben we in mei 2020 het 
Emissions Based Parking geïntroduceerd, een 

regeling voor het stimuleren van schoner, groener 
vervoer, met als expliciet doel het verbeteren van de 

luchtkwaliteit in het hele stadsdeel.“ 
Michael Darby, Hoofd parkeer-, mobiliteits- en marktdiensten 

 Londense gemeente Tower & Hamlets

We werken al samen met toonaangevende lokale autoriteiten zoals de Londense 
gemeente Tower & Hamlets op hun reis naar digitaal parkeerbeheer. Door de inzet van 
data over de huidige gebruiksniveaus van parkeerapps en door zichtbaar te maken dat 
het gebruik van contant geld daalde tot het punt waarop het financieel onhoudbaar 
was om betalingen via automaten te blijven innen en ondersteunen, hadden ze 
vertrouwen in hun beslissing om alle fysieke parkeerinfrastructuur te verwijderen met 
de hulp van RingGo (onderdeel van de PARK NOW Group).

Als gevolg hiervan was de gemeente veel beter in staat het parkeerbeleid flexibel aan 
te passen tijdens de COVID-19 crisis. Het maakte ook de weg vrij voor de invoering 
van dynamische tarieven, bijvoorbeeld via regelingen op basis van emissies en 
klimaatneutraliteit, om de luchtkwaliteit te verbeteren en groenere vervoerskeuzes te 
stimuleren.

Het verwijderen van parkeerautomaten is niet per se een initiatief voor de lange termijn 
of beperkt tot grotere gemeenten. Ook hoeven gemeenten niet alle parkeerautomaten 
te verwijderen om al flinke voordelen te realiseren; vooral relevant voor steden die 
wettelijk verplicht zijn ze als betalingsmogelijkheid te behouden. 

In de gemeente East Suffolk in het VK hebben de afdeling parkeerbeheer geholpen 
met het verwijderen van bijna drie ton aan muntgeld uit parkeerautomaten. 
Hiermee werden 33 voertuigladingen bespaard, wat gelijkstaat aan bijna 4.200 
voertuigkilometers. Tegelijkertijd steeg het gebruik van parkeerapps (tijdens COVID-19) 
met 155% ten opzichte van 20196. 

Ook de Oostenrijkse stad Linz besloot oudere parkeerautomaten te verwijderen in 
plaats van te upgraden. Door deze aanpak hoefde de stad de parkeertarieven niet te 
verhogen om de upgradekosten te compenseren. De maatregel had brede steun onder 
automobilisten en de stad bespaarde meer dan € 60.000.

6 In totaal 130.000 sessies van juli-september 2020

12
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Het grootste pijnpunt voor eindgebruikers is het gebrek aan transparantie over 
de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Steden hebben moeite weloverwogen 
beslissingen te nemen over het sturen van mobiliteit op basis van de bezettingsgraad 
op straat. Dit belemmert hun vermogen het verkeer te verminderen en het leven in de 
stad te verbeteren. Steden missen met name real-time oplossingen die gebruikmaken 
van zowel openbare parkeercapaciteit op straat als (openbare en commerciële) 
parkeercapaciteit elders.

Uit ons onderzoek bleek dat de tweede meest genoemde prioriteit voor 2021 meer 
transparantie over parkeerbezetting was. Met name in Duitsland, waar twee derde 
van de respondenten deze behoefte aanstipte. Het merendeel van de gemeenten 
stelde tegelijkertijd dat zij van plan waren het aandeel digitaal parkeren in hun stad 
te verhogen. Een groter aandeel digitaal parkeren helpt gemakkelijker toegang te 
krijgen tot betrouwbare data over de parkeerbezetting. 

De voordelen beperken zich niet tot de gemeente. De veelvoorkomende irritatie 
van automobilisten over het gebrek aan parkeerplaatsen kan nu al worden opgelost 
met digitale technologieën. Wij bieden twee functionaliteiten aan die helpen bij het 
verminderen van de tijd die wordt besteed aan het zoeken naar een parkeerplaats, en 
daarmee van de verstopping en uitstoot in steden:

1.  Eén app voor straat- en garage parkeren, voor een vlekkeloze digitale klantreis
2.  Een betrouwbaar voorspellingsmodel voor de beschikbaarheid van 

parkeerplaatsen voor consumenten, met volledige zichtbaarheid – ook van niet-
gereguleerde parkeerzones: Find & Park

We hebben onze service voor straat- en garage parkeren in 2020 in de Duitse 
stad Reutlingen geïmplementeerd. Dit werd in de eerste maanden goed opgepakt 
(zie de case study hierna). Het onderdeel Find & Park, dat wordt geïntroduceerd 
zodra de lockdown voorbij is, biedt automobilisten een volledig digitale klantreis 
met minder zoektijd, en geeft de stad de handvatten om hun doel van minder 
verkeersbewegingen en meer transparantie over parkeermogelijkheden te behalen.

Burgers helpen zichzelf 
te helpen: hoe we met 
gedetailleerde parkeerdata 
pijnpunten oplossen 
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https://parkmobile.nl/app-functionaliteiten/find-and-park/
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Bij voorkeur zorgt parkeerbeleid ervoor dat automobilisten actief en flexibel naar 
alternatieve locaties worden gestuurd als de capaciteit op straat schaars is, terwijl 
deze veranderingen naadloos worden meegenomen in hun parkeertraject. Om 
dit te bereiken is de volgende stap naar sterke, datagedreven beleidskeuzes en 
investeringsbeslissingen het gebruiken van gegevens over de beschikbaarheid van 
parkeerplaatsen, die daarnaast helpen bij het meten van de effecten op termijn. De 
technologie die ook onze Find & Park-functie mogelijk maakt, kan eenvoudig worden 
ingezet voor transparantie over bezetting en veranderingen in de beschikbaarheid 
van parkeerplaatsen. 

   Volledig digitaal parkeren – de eerste stad in Duitsland die straat- en gebouwd 
parkeren integreert met PARK NOW 

   Find & Park feature helpt automobilisten sneller een parkeerplaats te vinden 
en vermindert het zoeken naar een parkeerplek op straatniveau; wordt 
geïntroduceerd na het einde van de lockdown

   PARK NOW en de stad Reutlingen stemmen continu af om de stad leefbaarder 
te maken en het oppakken van slimme parkeeroplossingen te stimuleren, 
bijvoorbeeld via marketingcampagnes die gewenst parkeergedrag belonen

Samenwerking tussen PARK NOW en Reutlingen

Digitaal straat- en gebouwd parkeren

31 2 4

+104%

31 2 4

+66%

Parkeeropbrengsten van PARK NOW in Reutlingen

  Gemiddelde maandelijkse groei, in maanden na de introductie 
(tijdens de corona-pandemie)

Op straat

14

In garages
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In drie stappen op weg 
naar de toekomst van 
digitaal parkeren 
Na een turbulent 2020 is anticiperen op toekomstige uitdagingen belangrijker dan 
ooit. De toekomst van parkeren zal met name afhangen van de wijze waarop steden 
de parkeerruimtevoorraad en gedrag op een datagedreven manier kunnen sturen. 
De huidige technologie bevat al een aantal manieren om pijnpunten van zowel ste-
den als automobilisten te verzachten. Het is belangrijk dat nieuwe parkeeroplossin-
gen eenvoudig te implementeren zijn, zoals onze ervaring in het Verenigd Koninkrijk 
heeft geleerd. Daar zijn onze prijswinnende oplossingen rondom Emissions Based 
Parking al sinds 2017 in gebruik, en hebben ze een significante impact.7

Wij geloven dat de volgende drie aanbevelingen gemeenten kunnen  
helpen zich voor te bereiden op de toekomst van digitaal parkeren 
op de korte en lange termijn.

1. Investeer vroeg in data 
Investeren in transparantie van parkeergedrag in de stad levert altijd 
voordelen op, voor zowel beleidsmakers als burgers. Er zijn verschillende 
toepassingen voor gegevensverzameling beschikbaar, ieder met 
voor- en nadelen. Op infrastructuur gebaseerde hardware-oplossingen 
beloven nauwkeurigheid, maar met een hoog prijskaartje. Een scan- en 
softwaregerichte aanpak daarentegen, geeft toegang tot betrouwbare 
en bruikbare gegevens zonder dat grote investeringen nodig zijn. 
Ongeacht de aanpak is het essentieel te investeren in de juiste tools om 
toegang te krijgen tot de beschikbare data.

Onze ervaring in steden laat zien dat een combinatie van data van 
parkeerapps en onze Find & Park-technologie een aantrekkelijke aanpak 
is die leidt tot toepasbare inzichten. Hoe groter de verschuiving naar 
cashloos parkeren in een stad is, des te betrouwbaarder en completer 
het beeld. Daarom is het een no-regret move voor steden zich hard te 
maken voor verstrekkend gebruik van cash- en contactloos parkeren 
– het bespaart geld en legt de basis voor een meer datagedreven 
parkeertoekomst. Hiermee kunnen wij steden op onze beurt voorzien 
van transparante gegevens over parkeergedrag per zone, tijd van 
de dag en voertuigtype dankzij onze handige rapportagetools. Zo 
kunnen steden dit gedrag langdurig monitoren en hun beleid met data 
onderbouwen.

7  Vermindering met 13–20% van parkeren door de meest vervuilende dieselvoertuigen in stadsdelen die 
Emissions Based Pricing hebben ingevoerd

No-regret move
Streef naar een toenemend 
gebruik van een digitale 
parkeeroplossing om 
zo de basis te leggen 
voor een datagedreven 
parkeertoekomst
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2. Verbeter de klantreis en ondersteun het beleid
Om de pijn van het parkeren te verzachten en de kwaliteit van het leven in de stad te 
verbeteren, moeten parkeerbeheerders de juiste tools en services beschikbaar stellen aan 
de burger. Op dit moment worden parkeerapps met name gebruikt voor het betaalproces. 
Maar apps kunnen ook worden gebruikt om opstoppingen te voorkomen en de hele klantreis 
van de parkerende automobilist te versimpelen. Onze app heeft nu al onderdelen die 
automobilisten helpen bij het plannen van hun trip, zoals Find & Park. Het voorspelt waar je 
de meeste kans hebt op het vinden van een plek.

In de toekomst worden aanvullende mogelijkheden in alle markten 
uitgerold om het efficiënt sturen van automobilisten naar hun bestemming 
mogelijk te maken, bijv. het reserveren van parkeerlocaties of 
aanbevelingen voor straatparkeren op basis van beschikbaarheid. Hiermee 
nemen stadsverkeer en uitstoot af. Aangezien 30% van het stadsverkeer 
bestaat uit naar een parkeerplaats zoekende automobilisten, is de 
mogelijke impact van deze toepassingen substantieel. Door uitbreiding van 
onze locaties én het gebruik van onze apps, ondersteunen wij steden in 
meer dan het het bereiken van hun parkeerdoelen. De voordelen strekken 
zich uit tot zowel de stedelijke ruimte in het algemeen als haar inwoners; 
onze apps helpen steden te creëren die gezonder en leefbaarder zijn, met 
een eenvoudige en plezierige klantreis voor de parkeerder. 

3. Bouw nu de digitale basis voor flexibel gebruik van de stoeprand
Parkeren en mobiliteit in het algemeen worden in de toekomst ongetwijfeld steeds meer 
verbonden, naadloos en flexibel. Wij zien dat de stoeprand steeds vaker wordt beschouwd 
en beheerd als onroerend goed in plaats van 'slechts' een parkeerplaats met vaste tarieven. 
Met name door de groei van online leveringen is er een stijgende vraag van logistieke 
bedrijven naar flexibele en kortdurende toegang tot de stoeprand.

Tijdelijk ruimte geven aan afgiftelocaties, pop-uprestaurants of fiets-/scooterparking kan 
(technisch gezien) een kwestie van minuten zijn in plaats van weken. In een ideale situatie 
gebeurt het veranderen van tarieven en zones met een muisklik, en worden parkeertarieven 
dynamisch gekoppeld aan de uitstoot of bezetting van een voertuig. Blokkades op de weg 
naar implementatie hiervan, zoals wettelijke beperkingen, handmatige manieren van werken, 
publieke investeringen en tegenstrijdige belangen op de gemeentelijke 
agenda kunnen deze ontwikkelingen vertragingen. Echter, met de juiste 
technologie als basis kan significante vooruitgang worden geboekt in 
het flexibele beheer van de parkeergelegenheid. Om deze blokkades 
te overkomen, adviseren wij om tot stadsbrede overeenstemming te 
komen over parkeerdoelen, en toe te werken naar datagedreven en 
kwaliteitsgerichte besluitvorming. Daarbij kan extra worden ingezet op 
data-eisen en het verminderen van wettelijke versperringen, ten behoeve 
van meer dynamische parkeerscenario's zoals Emissions Based Pricing . 
De weg naar volledige digitalisering van parkeerbeheer is lang, en zal niet 
altijd eenvoudig zijn. Maar met de juiste partner levert deze reis voordelen 
op voor steden en burgers die alleen mogelijk zijn met digitaal parkeren.

8 30% is een gemiddelde waarde volgens eerdere studies (Donald Shoup, IBM)
9 Op dit moment wordt een amendement aangenomen door de Nederlandse overheid

No-regret move
Deel beleidsplannen in 
een vroeg stadium met 
aanbieders van parkeerapps 
om de app direct aan de 
klantreis van de parkeerder 
toe te voegen en de 
voordelen te optimaliseren

No-regret move
Implementeer een flexibele 
parkeerhub waarin verschil-
lende betaalkanalen samen- 
komen ter voorbereiding 
op toekomstige parkeer-
scenario's



Over PARK NOW Group
De PARK NOW Group is één van de meest toonaangevende aanbieders van digitale 
parkeeroplossingen, op straat en in garages. Met digitale parkeeroplossingen binnen 
de merken PARK NOW, Parkmobile, RingGo en Park-line bedienen we nu meer dan 45,3 
miljoen gebruikers in meer dan 1.100 steden in Europa en Noord-Amerika. Ons doel is 
parkeren eenvoudig en moeiteloos te maken en een schonere, gezondere en leefbare 
omgeving te creëren. PARK NOW maakt deel uit van YOUR NOW, de mobiliteits joint 
venture van BMW Group en Daimler Mobility.
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