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Inhoudsopgave 

• Parkeerproblemen: parkeerdruk te hoog en te veel auto’s op straat zijn de 

belangrijkste ergernissen 

• Maatschappelijke effecten: parkeerproblemen hebben niet alleen een effect op 

parkeerders maar op alle Amsterdammers 

• Slimme oplossingen: Extra capaciteit tegen lagere kosten 

• Het parkeerplan tot 2020: meer plek en minder ergernissen 

• Financiering parkeerplan: investeringen en jaarlijkse kosten worden gedekt uit VGS 

en (dotaties) garagefondsen stadsdelen 

• De modeluitgangspunten: indicatieve modellering uitgevoerd met een financieel en 

verkeerskundig model 

 



Hoofdstuk 1: Parkeerproblemen 

parkeerdruk te hoog en te veel auto’s op straat zijn de 

belangrijkste ergernissen 
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Op basis van de mate van parkeerproblematiek en de herkomst 

van de parkeerproblematiek is een segmentering gemaakt 

Parkeerproblemen: segmentering 

 
  Centrumgebied 
 /   19de eeuwse ring ernstige/matige parkeerproblematiek 
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Parkeerergernissen van bewoners richten zich op 

bezoekerstarieven en auto’s in het straatbeeld; in centrumgebied 

is vooral parkeerdruk problematisch 

44%

43%

43%

28%

23%

23%

16%

12%

12%

9%

54%

25%

22%

32%

25%

15%

26%

13%

11%

14%

Hoge parkeertarieven voor bezoekers

Geen vrije parkeerplaatsen voor eigen auto

Lange zoektijd voor eigen auto

Parkeeroverlast (foutparkeerders)

Geen vrije parkeerplaatsen/ lange zoektijd voor

bezoekers

Hoge vergunningentarieven

Te veel auto’s in het straatbeeld

Rondrijdende auto’s op zoek naar een parkeerplaats

Te lang wachten op een parkeervergunning

Ik heb geen ergernis op het gebied van autoparkeren

Belangrijkste parkeerergernissen van bewoners 

Parkeerproblemen: top 10 bewoners 

Bewoners centrumgebied én 19de eeuwse ring 

Bewoners centrumgebied 

Bron: bewonersonderzoek parkeren (O+S, april 2012), bewerking dIVV 
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Parkeerergernissen van ondernemers richten zich vooral op 

bezoekerstarieven; ook volgens deze groep is er een 

problematische parkeerdruk in het centrumgebied 

Belangrijkste parkeerergernissen van ondernemers 

Parkeerproblemen: top 10 ondernemers 

55%

46%

37%

37%

30%

18%

14%

9%

7%

4%

60%

43%

20%

17%

20%

21%

13%

18%

12%

17%

Hoge parkeertarieven voor bezoekers

Geen vrije parkeerplaatsen/ lange zoektijd voor

bezoekers

Geen vrije parkeerplaatsen voor autos

medewerkers/bedrijfsautos

Lange zoektijd voor autos medewerkers/bedrijfsautos

Hoge vergunningentarieven

Parkeeroverlast (foutparkeerders)

Rondrijdende auto’s op zoek naar een parkeerplaats

Te lang wachten op een parkeervergunning

Ik heb geen ergernis op het gebied van autoparkeren

Te veel auto’s in het straatbeeld

Ondernemer centrumgebied 

Ondernemers centrumgebied én 19de eeuwse ring 

Bron: bewonersonderzoek parkeren (O+S, april 2012), bewerking dIVV 
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Totale bezettingsgraad van parkeerplekken in het centrumgebied 

80% van de tijd boven de 90% 

werkdag zaterdag zondag 

Totaal bezettingsgraad openbare straatparkeerplaatsen - centrumgebied 

Parkeerproblemen: bezettingsgraad centrumgebied 

Parkeerdruk tot 

ca. 90% 

acceptabel 
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Totale bezettingsgraad van parkeerplekken in gebieden rond het 

centrum 60% van de tijd boven de 90% 

werkdag zaterdag zondag 

Totaal bezettingsgraad openbare straatparkeerplaatsen – woongebieden rondom centrum 

Parkeerproblemen: bezettingsgraad 19de eeuwse ring 

Parkeerdruk tot 

ca. 90% 

acceptabel 
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Hoge bezettingsgraden zijn voornamelijk het gevolg van het 

parkeergedrag van vergunninghouders, alleen in het 

centrumgebied leveren ook bezoekers een substantiele bijdrage 

Vergunnin

gen 

Kort- 

parkeren 

op straat 

Openbare 

garages 

Volumes 

mln parkeeruren tussen 9:00 en 24:00 

10 

14 

74 

6 

11 

185 

1 

197 

19de eeuwse 

ring 

Overig Centrum 

gebied 

18 

44 

456 

97 201 218 

20 

Parkeerproblemen: herkomst parkeerdruk 
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Vooral in centrumgebied dagelijks lange zoektijden naar 

parkeerplaatsen met vooral grote uitschieters voor ondernemers 

9%

19%

11%

15%

21%

28%

58%

39%

19de eeuwse

ring

Centrumgebied

Gemiddelde totaal parkeertijd 

bewonersvergunninghouders 

(minuten zoek- en looptijd) 

Frequentie waarmee ondernemers meer dan 

15 minuten moeten zoeken naar parkeerplaats 

Parkeerproblemen: zoektijden 

13%

22%

27%

38%

60%

40%

19de eeuwse

ring

Centrumgebied

Bron: bewonersonderzoek parkeren (O+S, april 2012), bewerking dIVV 
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De wachtlijsten in centrum van Amsterdam lopen op tot 50 

maanden, maar zijn ook lang voor grote delen van stadsdelen 

West en Zuid 

1

2

2

4

5

7

7

9

10

10

12

18

20

20

24

27

32

35

49

Westerpark 2.1

Zuid 2.4

Baarsjes 1

Westerpark 1.3

Westerpark 1.4 

Zeeburg 6 IJburg

Zuid 2.3

Centrum 3

Westerpark 2.2 

Zuid 3

Westerpark 1.2 

Oud-West Noord

Zuid 4

Zuid 4

Oost-Watergraafsmeer 1

Oud-West Zuid

Westerpark 1.1

Centrum 1

Centrum 2

Verwachte wachtlijstduur per vergunninggebied (per 1-1-2012) 
#maanden 

Totale aantal 

personen op 

wachtlijst: 5.800 

Parkeerproblemen: lengte wachtlijst 

Bron: Cition (2012) 
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Groot deel bewoners gebruiken auto soms niet om bang te zijn 

geen plek te hebben bij terugkomst; een deel wil zelfs verhuizen 

vanwege parkeerproblemen 

Aandeel bewoners dat wel eens de auto niet gebruikt, 

omdat men bij terugkomst geen plek denkt te vinden 

Aandeel bewoners/ondernemers dat wel eens heeft 

overwogen om te verhuizen vanwege 

parkeerproblemen 

Parkeerproblemen: gevolgen 

63%

54%

36%

In centrumgebied

In stadsdeel

centrum

Alle

vergunninghouders

25%

17%

ondernemers

bewoners

Bron: bewonersonderzoek parkeren (O+S, april 2012), bewerking dIVV 



Hoofdstuk 2: Maatschappelijke effecten 

parkeerproblemen hebben niet alleen een effect op 
parkeerders maar op alle Amsterdammers 
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Lange zoektijden en wachtlijsten leiden tot lagere huizenprijzen en 

daarmee aanwijsbare economische schade 

• Analyse van de huizenprijzen in Amsterdam laat zien dat (gecorrigeerd voor andere 

invloeden): 

– Amsterdammers bereid zijn €19.000 meer te betalen voor hun koophuis als ze niet meer 

naar een parkeerplek hoeven te zoeken; 

– Amsterdammers bereid zijn €20.000 meer te betalen voor hun koophuis als ze niet op een 

wachtlijst hoeven te staan voor een parkeervergunning. 

– In gebieden met wachtlijst en lange zoektijden gaat het in het totaal dus gemiddeld per 

woning om €39.000 

 

Maatschappelijke effecten: huizenprijzen 

Bron: The real price of parking, Van Ommeren e.a. (2009) 
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Autobezit is in Amsterdam niet hoger dan in andere steden, maar 

parkeren gebeurt wel veel meer op straat 

0,25

0,42

0,47

0,48

0,55

0,60

0,61

0,67

0,71

0,75

0,81

0,81

0,88

0,91

1,00

Manhattan (NY)

Singapore

Londen binnenstad

Oslo centrum

Amsterdam oude stad

Parijs

Stockholm

Lille

Overig Amsterdam

Bordeaux

Nantes

Toulouse

Barcelona

Munchen

Nederland

Autobezit 

# auto’s per huishouden 

Aandeel straatparkeerplaatsen in 

het centrum 

40%

50%

40%

51%

28%

59%

28%

23%*

<15%

*Gehele stad 

Maatschappelijke effecten: autoluw komt niet van de grond 



16 

Waarde van opheffen parkeerplaatsen ten behoeve van een 

mooiere  openbare ruimte vooral in het centrumgebied verstandig 

Maatschappelijke effecten: waarde opheffen parkeerplekken 
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Maatschappelijke waarde van een nieuwe parkeerplek varieert per 

doelstelling 

Faciliteren

gemiddelde

wachtlijster*

Verbeteren

zoekgedrag door

verlagen

parkeerdruk**

Centrumgebied

19e eeuwse ring

Maatschappelijke waarde nieuwe (inpandige) parkeerplekken per gebruiksdoel 
€/jaar/plaats 

Opheffen parkeer-

plaatsen voor meer 

openbare ruimte*** 

€ 3.700-5.400 

€ 3.400-6.000 

€ 2.500-3.700 

€ 900-2.300 

* Obv zowel huidig parkeergedrag en uitgaven wachtlijsters en effect wachtlijst op huizenprijzen (Van Ommeren 2011) 

** Obv zowel O&S (april 2012) met bewerkingen van dIVV als effecten parkeerdruk op huizenprijzen (Van Ommeren 2011) 

*** Inschatting maximaal potentieel uitgaande van de grondprijzen (VU) 

Maatschappelijke effecten: de waarde van extra plek 



Hoofdstuk 3: Slimme oplossingen 

Extra capaciteit tegen lagere kosten 
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Op basis van dubbelgebruik van straat, openbare garages, 

bewonersgarages en bedrijfsgarages is op korte termijn een extra 

capaciteit van 3.300 parkeerplekken te realiseren 

• Het dubbelgebruik van de structurele leegstand in gemeentelijke garages 

parkeergarages levert 500 plekken op 

• Het dubbelgebruik van parkeergarages van derden levert 2.800 plekken op, waarvan: 

– 2.100 plekken als gevolg van het dubbelgebruik van structurele leegstand in 

commerciële garages 

– 700 plekken door dubbelgebruik van bewonersgarages en bedrijfsgarages. 

Theoretisch potentieel van dit dubbelgebruik is 2.000 plekken, maar het 

openstellen van private inpandige garages is in de praktijk echter niet altijd 

eenvoudig. Daarom is maar 1/3 van het potentieel ingecalculeerd: 

• Toegankelijkheid is vaak een issue (privé-ruimtes met besloten toegang, bewaking) 

• Tijdsrestricties zijn nodig om te voorkomen dat de primaire functie in het geding komt 

• Praktisch gezien is het combineren van alleen bewoners en bedrijven minder complex 

dan het gebruik als openbare garage omdat het beperkte en identificeerbare groepen 

betreft 

 

Slimme oplossingen: dubbelgebruik 
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86%

84%

84%

77%

74%

71%

53%

52%

42%

39%

105%

69%

68%

96%

Centrum 1

Centrum 2

Stadhuis Muziektheater

Centrum 3

Centrum 4

Centrum 5

Markenhoven

Centrum 6

Centrum 7

Passenger Terminal

Zuid 1

West 1

West 2

Sloterdijk

Veel openbare garages staan in een gemiddelde week zelfs in de piek 

structureel niet vol 

Centrumgebied 

19de eeuwse ring 

Maximum bezettingsgraad openbare parkeergarages in een gemiddelde week 

In het totaal gaat het om 

2.100 plekken in 

commerciële garages en 

500 plekken in 

gemeentelijke garages 

die structureel 

beschikbaar zijn 

Bron: Parkeerverwijssysteem (2010) waarbij garages van derden zijn geanonimiseerd, gemeente Amsterdam 

Aangenomen potentieel dubbelgebruik is het 

deel van de bezetting lager dan 85% 

Slimme oplossingen: dubbelgebruik 

overig 
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Ook het moment van piekbelasting biedt nog aanvullende 

mogelijkheden tot dubbelgebruik 

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18

Bezettingsgraad 

straatparkeerplaatsen 

Bezettingsgraad 

openbare garages 

Tijdspatroon bezetting straat en openbare garages - centrumgebied 

Slimme oplossingen: dubbelgebruik 

Piekperiode garages 

Piekperiode straat 
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Veel ongebruikte capaciteit bij private inpandige garages met een 

potentie van 2.000 plekken waarvan er 700 worden ingecalculeerd 

0%

5%

10%

15%

0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18

0%

10%

20%

30%

0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18

Ongebruikte parkeerplaatsen inpandige bedrijfsgarages 

% totale openbare capaciteit 

Ongebruikte parkeerplaatsen inpandige bewonersgarages 

% totale openbare capaciteit 

Bezettingsgraad openbare parkeercapaciteit 

Avondpiek 

doordeweeks 

Middagpiek 

zaterdag 

Middagpiek 

zondag 

Dagpiek 

doordeweeks 

Ongebruikte parkeercapaciteit private inpandige garages Centrumgebied 

Slimme oplossingen: dubbelgebruik 
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Eerst dubbelgebruik als meest kostenefficiënte 

oplossing, dan pas aanleg nieuwe garages 

Dubbelgebruik

gemeentelijke garages

Dubbelgebruik

commerciële openbare

garages

Dubbelgebruik private

bewoners/bedrijfsgarages

Garages Noord/Zuidlijn*

Nieuwe ondergrondse

garages**

# plekken in plan 

Centrumgebied / 19de eeuwse ring 

500 / 0 

1.900 / 200 

700 / 0 

1000 / 200 

Kosten ontsluiting nieuwe parkeerplekken 

€/jaar 

* Inclusief inkomstenderving t.o.v. commerciële exploitatie 

** Na aftrek van geschatte extra bezoekersinkomsten 

€ 0-100 

€ 1.500-2.000 

€ 1.500-2.000 

€ 3.000-4.000 

Slimme oplossingen: goedkoopste plekken het eerst 

500 / 0 
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Door middel van een terugkeergarantie en een mobiliteitstegoed 

worden huidige vergunninghouders die weinig waarde hechten 

aan hun auto verleiden om voor alternatieven te kiezen 

• Veel auto’s in Amsterdam staan een groot gedeelte van de tijd ongebruikt voor de 

deur 

• Door middel van een terugkeergarantie wordt een barrière wegnomen om de 

parkeervergunning op te geven 

• Daarnaast worden vanaf 2013 vergunninghouders die hun vergunning opgeven 

beloond met een mobiliteitstegoed van €100 

• Aangezien er een risico is dat het mobiliteitstegoed gebruikt wordt door mensen die 

toch al van plan waren hun vergunning op te geven is er voor gekozen de omvang 

van het mobiliteitstegoed beperkt te houden 

• De beide regelingen zorgen naar verwachting voor beperkte extra ruimte op straat, 

die niet meegerekend is in het model 

Slimme oplossingen: terugkeergarantie en mobiliteitstegoed 
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Veel auto’s staan ongebruikt voor de deur; van de 

vergunninghouders gebruikt bijna 19% de auto minder dan 1 keer 

per week en het centrumgebied zelfs nog meer 

13%

19%

28%

autobezitter zonder

vergunning

vergunninghouder

vergunninghouder in

centrumgebied

Percentage autobezitters dat de auto minder dan 1 keer per week gebruikt 

Bron: bewonersonderzoek parkeren (O+S, april 2012), bewerking dIVV 

Slimme oplossingen: terugkeergarantie en mobiliteitstegoed 
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Met een ondernemersjaarkaart voor niet-vergunninghouders dicht 

de gemeente een gat binnen de bestaande productstructuur  

• Kleine ondernemers in het gebied met een centrumfunctie zonder vergunning zijn op dit moment aangewezen op 

commerciële parkeergarages (ca. €3.500 in het centrum) of de aanschaf van een maandkaart (ca. €11.000 per 

jaar) 

• De gemeente introduceert een ondernemersjaarkaart met een tarief dat iets hoger is dan het tarief in een 

commerciële garage 

• De vraag naar deze ondernemersjaarkaart is moeilijk in te schatten. 

– Op basis van een enquête door O&S (oktober 2012) is de verwachting dat er ca. 1.000 

ondernemersjaarkaarten zullen worden afgenomen.  

– De vraag naar zo’n 24-uurskaart komt met name van kleine ondernemers in sectoren die minder gebonden 

zijn aan kantooruren (bijvoorbeeld horeca). Dit past in het beeld van de veranderende economische 

structuur van de Amsterdamse binnenstad.  

– Om te voorkomen dat veel kaarten terechtkomen bij werkgevers op grote kantoorlocaties, zullen in gebieden 

met veel kantoren geen ondernemersjaarkaarten worden uitgegeven. 

– Om een te groot effect op de parkeerdruk te voorkomen is het aantal ondernemersjaarkaarten gemaximeerd 

op 1.000. De kaarten worden pas uitgegeven als er ruimte gecreëerd is met de overige maatregelen 

– Bij een eventuele hogere vraag zullen de tarieven in de toekomst aangepast worden 

• Voor de gebruikers van de ondernemerskaart wordt parkeerruimte gereserveerd. Uitgaande van het verwachte 

gebruik gaat het in totaal om 500 plekken. 

• De jaarkaart is daarnaast een interessante inkomstenbron voor de gemeente die het mogelijk maakt om de rest 

van het plan uit te voeren 

Slimme oplossingen: ondernemersjaarkaart 



Hoofdstuk 4: Het parkeerplan tot 2020 

meer plek en minder ergernissen 
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Het parkeerplan vermindert al op korte termijn de 

parkeerproblemen van Amsterdammers en zorgt voor ruimte om 

de autoluw doelstelling te realiseren  

2012 2014 2018 2020

3.000

2.200

1.200 1.100

2012 2014 2018 2020

96,2%

90,2% 90,0% 90,0%

2012 2014 2018 2020

Aantal 

wachtlijsters 

centrumgebied 

Ontwikkeling 

parkeerareaal 

binnen de ring 

2.800 3.300 3.300 

1.300 1.700 

1.600 1.700 

Bezettingsgraad 

centrumgebied 

op straat 

Nieuwbouw 

Dubbelgebruik 

Opheffen 

straatparkeerplekken 

Indicatief; model berekening 

Het parkeerplan tot 2020: ontwikkeling doelstellingen 

2.100 

3.000 3.300 
Netto extra 

beschikbare plekken 

700 
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Er komen netto geen parkeerplekken bij, extra parkeercapaciteit 

voor vergunninghouders is uitsluitend het gevolg van beter 

gebruik bestaande garages  

1.700

3.300

3.300

0

1.700nieuwe garageplekken

opheffen straatplekken

netto extra plekken

dubbelgebruik

bestaande garages

extra plekken

beschikbaar voor

vergunninghouders

Ontwikkeling aantal parkeerplekken 
# plekken 

Bron: Modellering effecten parkeerplan (2012) 

Indicatief; model berekening 

Het parkeerplan 2020: evenveel parkeerplekken 
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faciliteren wachtlijsters

nieuwe jaarkaarten

ringparkeerders

subtotaal toename geparkeerde

auto's

verschuiving naar garages

afname geparkeerde auto's op

straat

meer lege plekken tbv verlagen

zoektijd**

opheffen plekken tbv autoluw

Door vraaguitval nauwelijks extra auto’s in de stad, een 

verschuiving van parkeerders naar garages creëert ruimte voor 

3.000 minder auto’s op straat 

* Aanwezig gedurende het piekmoment (‘s avonds 8 uur) op basis van de handhavingsdatabase van Cition 

** In het totaal 1.600 plekken beschikbaar voor verlagen van de parkeerdruk, 1.300 van deze plekken betreffen de straat en de overige 300 garages, 

ervan uitgaande dat de bezettingsgraad in de garage niet hoger zal zijn dan op straat. 

Ontwikkeling aantal geparkeerde auto’s 
# geparkeerde auto’s op piekmoment* 

Indicatief; model berekening 

500

500

4.500

1.300

1.700

3.000

1.500

1.500

Het parkeerplan tot 2020: minder auto’s op straat 

Bron: Modellering effecten parkeerplan (2012) 
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Per saldo heeft het parkeerplan een verwaarloosbaar effect op het 

totale aantal kilometers in de stad   

Effect van het parkeerplan op rijdend verkeer in de stad 
% kilometers van totaal ca. 4.000.000 km per dag in de stad 

Bron: Modellering effecten parkeerplan (2012) 

Het parkeerplan tot 2020: kilometers in de stad 

0,20%

0,10%

0,30%

toename door extra

vergunninghouders

toename door jaarkaart

vermindering

zoekverkeer

geen extra kilometers als

gevolg van parkeerplan



Hoofdstuk 5: Financiering parkeerplan 

investeringen en jaarlijkse kosten worden gedekt uit 

VGS en (dotaties) garagefondsen stadsdelen 
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De financiering van de onrendabele toppen kan uit de 

gemeentelijke fondsen, bij de financieringstructuur methodieken 

die minder beslag leggen op de leencapaciteit van de gemeente 

• Dekking onrendabele toppen: Pakket op langere termijn volledig kostendekkend. 

Korte termijn exploitatietekorten zijn te financieren uit reeds opgebouwde 

garagefondsen Stadsdelen en VGS 

• Financieringsstructuur: Totale investeringen à € 95 miljoen kunnen volledig 

gefinancierd worden uit de parkeerinkomsten: 

– € 35 miljoen uit VGS-middelen 

– € 35 miljoen aan opgebouwde middelen uit de garagefondsen van de stadsdelen 

– € 25 miljoen aan financiering van externe partijen. 

 

 

Financiering parkeerplan: wijze van financieren 
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Pakket, inclusief bestaande dotaties aan de garagefondsen van de 

stadsdelen, kostendekkend 

€ 3 mln € 5 mln

€ 5 mln
€ 5 mln

€ 5 mln

2013/2014 2015-2018 2018-2020

Uitgaven: 

-Dubbelgebruik 

-Nieuwe garages* 

-Mobiliteitstegoed 

*totale jaarlijkse kosten, rente en aflossing van externe financiering 

Dekking: 

Vrijval jaarlijkse reservering garagefondsen 

(donker groen) 

 

Extra inkomsten: 

-verkoop ondernemersjaarkaarten 

-aanvullende inkomsten extra 

vergunninghouders 

-extra bezoekers in nieuwe garages 

€ 3 mln

€ 7 mln

€ 10 mln

Extra jaarlijkse uitgaven en inkomsten totaal maatregelenpakket 

Financiering parkeerplan: pakketfinanciering 



Hoofdstuk 6: De modeluitgangspunten 

indicatieve modellering uitgevoerd met een financieel 

en verkeerskundig model 
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Uitgangspunten modellering: elasticiteiten, kosten autobezit en 

aannames bezettingsgraden  

• Twee gebieden onderscheiden: Centrum en woongebieden rondom centrum 

• Prijselasticiteit: 

– bewonersvergunninghouders -0,4 op totale kosten autobezit (€ 4.200 per jaar exclusief 

parkeren); Totale parkeerkosten bestaan uit vergunningtarief en gemiste baten 

uitkoopregeling 

– bedrijfsvergunninghouders 0 

– Bezoekers -0,3 op parkeertarief voor zowel #parkeringen als parkeerduur (obv evaluatie 

stijging parkeertarieven VGS). 

• Natuurlijk verloop (en instroom) onder vergunninghouders 4% in het centrum, 5% 

daarbuiten (obv wachtlijstgegevens Cition) 

• Tarieven en kosten in reële euro’s (prijspeil 2012) 

• Maatgevende bezettingsgraad in de nacht: bewoners 80% aanwezig, 

bedrijfsvergunninghouders 40% en bezoekers bezetten 5% van de plaatsen  

De modeluitgangspunten: gedrag 
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