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VIJF PARKEERKEUZES VOOR DE TOEKOMST 

Het parkeerbeleid in Deventer staat onder druk. Er 

wordt van een aantal kanten om forse investeringen 

in parkeervoorzieningen gevraagd terwijl het parke-

ren in de binnenstad afneemt, met een forse structu-

rele daling van de inkomsten tot gevolg. De gemeente 

heeft op dit moment jaarlijks te maken met een 

structurele inkomstendaling van 300.000 euro bij het 

straatparkeren en 150.000 euro uit parkeerver-

gunningen. Bij ongewijzigd beleid zijn dit verliezen op 

de parkeerbegroting die mogelijk niet alleen voor 

2014 en 2015 gelden maar ook voor meerdere jaren, 

door een trend die leidt tot minder parkeerbewe-

gingen richting de binnenstad.  

Dit is een trend die eerder al landelijk werd waar-

genomen. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat er nu 

kritisch gekeken moet worden naar het parkeerbeleid 

en -bedrijf van de gemeente en de geplande 

investeringen in verschillende parkeervoorzieningen. In 

Deventer is namelijk sprake van de wens om op relatief 

korte termijn over te gaan tot investeringen van in 

ieder geval 4,5 miljoen euro aan gemeentelijke 

middelen in de bouwvallige Noorderbergpoortgarage, 

aan de noordkant van het centrum. Naast deze 4,5 

miljoen wordt ook nog 4 miljoen gezocht aan private 

investeringen, voor een totale vernieuwing van deze 

garage (wat veelzeggend genoeg op dit moment ook 

niet lijkt te lukken). Het college van B&W heeft recent 

al gemeld aan de raad dat de gemeentelijke investering 

lastig ligt vanwege de financiële situatie binnen de 

parkeerbegroting. 

Ze zoekt nog wel naar middelen maar gaat sowieso 

voor een kleinere investering. Daarnaast staat voor de 

langere termijn een forse investering gepland van 

bijna 16 mln. euro. voor een te bouwen parkeer-

garage in het Sluiskwartier, in het zuidelijk deel van 

het centrum. Deze investering kan op dit moment in 

zijn geheel nog niet gedekt worden en de vraag is of 

deze middelen ooit echt beschikbaar zijn. De 

structureel dalende inkomsten dragen er in grote 

mate aan bij dat dergelijke investeringen nu en in de 

nabije toekomst financieel onverstandig zijn. Tekorten 

op de parkeerbegroting worden op die manier 

betaald door de Deventenaar; of via de parkeer-

tarieven of via andere verschuivingen binnen de 

begroting om (stijgende) kosten te kunnen dekken. 

De PvdA Deventer stelt daarom een aantal duidelijke 

en scherpe keuzes voor m.b.t. deze eerder geplande 

investeringen. Dit moet voor een financieel gezond, 

aantrekkelijk en in behoeften voorziend parkeerbeleid 

zorgen. Dat behelst o.a. het evt. op afstand zetten van 

het gemeentelijk parkeerbedrijf en een rem op de te 

grote investeringen in parkeergarages, die qua totale 

parkeercapaciteit ook niet nodig zijn op dit moment. 

Daarnaast kiezen wij nog steeds en wederom voor 

een aanpassingen in de parkeertarieven: met lagere, 

aantrekkelijke prijzen in de garages. Ook besluiten die 

in de vorige parkeerdiscussies zijn genomen en 

bepaalde wensen op parkeergebied willen we hierbij 

ter discussie stellen om parkeren in de Deventer 

binnenstad aantrekkelijk maar ook betaalbaar te 

houden. In dit ‘Parkeermanifest’ doen we daarom een 

aantal concrete voorstellen. 

 

INLEIDING 

DEVENTER.NL 

Rob de Geest 

1 

‘OP DE HANDREM’ 



 

Laat het gemeentelijk parkeerbedrijf aan een andere partij.  
Het gemeentelijk parkeerbedrijf is financieel een terugkerend blok aan het been. Na jarenlange 

tekorten op de begroting, leek enkele jaren het lek boven. De komende jaren dreigt er echter weer 

een forse structurele terugloop in de inkomsten. Het is noodzakelijk om het parkeren in Deventer 

bedrijfsmatiger en wellicht dus ook commerciëler, op te pakken. Zonder dat dit (financieel en qua 

voorzieningen) ten koste gaat van de parkeerder. Sterker, het moet een verbetering opleveren voor de 

parkeerder in Deventer. Een meer commerciële uitbater van de parkeervoorzieningen kan scherper 

zijn in keuzes en tarieven dan een gemeente, die ook stevige hinder ondervind van tegenvallende 

inkomsten en aan strengere begrotingsregels (en dus ook tariefsregels) gebonden is. Een gemeente 

kan immers niet te hoog gaan zitten met tarieven om nog wel voldoende parkeerders te trekken met 

het oog op voldoende inkomsten maar ook weer niet te laag, omdat tarieven kostendekkend moeten 

zijn. In enkele gemeenten is de discussie in voorbije jaren al gestart om het beheer en/of de exploitatie 

van parkeren meer op afstand te zetten, passend bij een aantrekkelijk, concurrerend parkeerbeleid in 

de gemeente. Ter illustratie: goed draaiende garages in Deventer zijn twee, door commerciële 

partijen, geëxploiteerde garages rondom het centrum. Daar staan soms rijen en is de bezetting hoger 

dan in gemeentelijke garages. Wij stellen daarom voor om een beweging te maken richting een 

parkeerbedrijf geheel of gedeeltelijk op afstand, waarbij men andere keuzes kan maken rond tarieven 

die aantrekkelijk zijn en investeringen die zijzelf nodig vinden en willen doen. Of daarbij bijvoorbeeld 

parkeergarages in eigendom van gemeente moeten blijven, wat de financiële en beleidsmatige voor- 

of nadelen zijn, zijn dan o.a. vragen die ook onderzoek vragen. ■ 

 Geen grote investeringen in (nieuwe) parkeergarages.  
Onder het vorige colleges van B&W zijn voorstellen gedaan voor forse investeringen in 

parkeergarages rondom het centrum van Deventer. Deze parkeergarages moeten gaan voorzien in 

extra (en soms vervangende) parkeercapaciteit voor de binnenstad en de publiekstrekkers in de stad. 

De huidige situatie vraagt echter om een kritische blik op deze parkeerinvesteringen . En dan nog 

scherper dan het nieuwe college voorstelt in haar brief aan de raad in oktober 2014. Op dit moment 

zijn er twee forse investeringen gepland in de bestaande Noorderbergpoortgarage en een toe-

komstige parkeergarage in het Sluiskwartier. Maar het parkeerbedrijf staat financieel onder grote 

druk, zoals eerder beschreven. Bovendien is er op dit moment in veel bestaande parkeergarages 

sprake van voldoende capaciteit voor de binnenstad. Tellingen geven aan dat er voldoende parkeer-

plekken zijn en dat beschikbare capaciteit op straat en in garages vrijwel nooit volledig gebruik 

wordt. De bezettingsgraad van sommige garages is op drukke momenten zelfs zorgwekkend.  >>> 
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<<< Dan is 4,5 miljoen euro aan gemeentelijke investering in een Noorderbergpoortgarage niet 

verantwoord (laat staan die van 8,5 miljoen incl. externe middelen voor max. 30 extra plekken). Voor de 

Noorderbergpoortgarage wordt een minimale, goedkopere reparatie bepleit en eventueel op de langere 

termijn ook sloop, zonder nieuwbouw, gezien de zeer slechte bouwkundige staat van de constructie. Ook 

nog forsere investering op de langere termijn in een Sluiskwartiergarage moet dan ter discussie kunnen 

worden gesteld, de parkeercapaciteit op het parkeerterrein volstaat voor de komende jaren en verdient 

meer bekendheid. Wij stellen een rem op deze forse investeringen in garages voor en willen uitgaan van 

de huidige capaciteit aan plaatsen in garages (gemeentelijk en privaat) en op straat. Tellingen geven aan 

dat dit voldoende plaatsen zijn voor de reguliere momenten, de praktijk wijst dit ook uit. De beschikbare 

en verspreid liggende parkeergarages in Deventer (gemeentelijk en privaat) kunnen prima voorzien in de 

benodigde capaciteit. ■ 

 

 

VOORSTELLEN 

Aantrekkelijk parkeren, aantrekkelijke tarieven.  
In maart 2014 diende de PvdA een voorstel in om een aantal zaken te gaan aanpassen in de tarieven 

voor parkeren. Ten eerste willen we de betaaltermijn tot 22:00 uur voor straatparkeren terug-

draaien naar de oude tijd van 20:00 uur. Het vorige college van B&W heeft hiertoe eind 2013 

zelfstandig besloten en daarmee is dit begin 2014 ingevoerd, hetgeen tot veel discussie en 

ontevredenheid heeft geleid. De PvdA vindt deze verlengde betaaltijd niet wenselijk en wil het zoals 

eerder beloofd nog steeds terugdraaien.  

Daarnaast stelt de PvdA wederom voor om tot een aantrekkelijker (lees: concurrerender tarief) voor 

het parkeren in parkeergarages te komen. Hiermee willen we het garageparkeren stimuleren en 

inkomsten helpen vergroten, waar de huidige hogere tarieven duidelijk niet bijdragen aan een 

toename van de parkeerinkomsten. Het college van B&W heeft in maart aangegeven dat voor 

uitvoering van deze motie van PvdA en D66 geen geld beschikbaar is binnen de parkeerbegroting. 

De vorige wethouder parkeren gaf in maart echter al aan dat financiering lastig zou zijn, tenzij er in 

de ambities voor parkeerinvesteringen wordt gesneden. Dat heeft de PvdA dan ook voorgesteld 

onder punt 2 van dit manifest. Daarmee zijn er middelen beschikbaar om een aanvang te maken in 

het aantrekkelijker maken van de betaaltijden en de parkeertarieven. 

De PvdA wil hiermee ook ‘het betalen per minuut’ mogelijk gaan maken. Een PvdA-initiatiefwet ligt 

hier al voor in de Tweede Kamer en er is een aanzienlijke kans dat deze wet, voor een eerlijker 

betaalsysteem rond parkeren, het gaat halen. Los van tijdige anticipatie op deze wetgeving wil de 

PvdA Deventer sowieso dat er hier al betalen per minuut wordt ingevoerd op de gemeentelijke 

parkeerlocaties. Die wenst blijft, ook al vraagt invoering tijd en is het complex in de omzetting van 

tarieven en apparatuur. ■ 
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Beter gebruik van private parkeercapaciteit centrum.  
Verschillende bedrijven of organisaties in de binnenstad hebben een parkeerterrein voor eigen 

gebruik. Tijdens werktijden worden deze plekken veelal ingenomen door personeel en bezoekers. 

Daarbuiten staan ze vaak leeg en zit de slagboom dicht. Een voorbeeld is de parkeerplaats van de 

hoofdvestiging van ABN-AMRO achter de Verzetslaan. Van deze parkeercapaciteit kan beter gebruik 

worden gemaakt worden bij piekmomenten, zoals op zaterdagen en bij grote evenementen. De 

PvdA wil dat de gemeente hierover in overleg gaat met lokale bedrijven en organisaties om deze 

plekken ook bij de parkeercapaciteit op drukke momenten te betrekken.  

Ook op de Worp liggen goede mogelijkheden die beter gebruikt kunnen worden dan nu het geval is, 

vooral rondom evenementen en andere piekmomenten. Daar kunnen mensen dan parkeren om 

vervolgens via de brug of met het pontje (liefst met voordelig oversteektarief, gecombineerd met 

parkeerkosten op de Worp) over te steken. Hier moet meer werk van gemaakt worden. ■ 
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COLOFON 

Effectief flitsparkeren op o.a. Stromarkt.  
De PvdA stelt voor het flitsparkeren anders aan te pakken, anders dan de wijze zoals dat nu sinds 

circa 1 jaar gebeurt op de parkeerlocaties Stromarkt en Houtmarkt. Het principe van een vergrote 

kans op een beschikbare duurdere parkeerplek in hartje centrum, voor mensen die daar korter 

verblijven dan de meeste bezoekers van de binnenstad, is op zichzelf prima. De wijze waarop het nu 

gebeurt lijkt toch te weinig effectief, omdat ook de binnenstad te kort profijt heeft van deze kort-

parkeerders. Geconstateerd is bij de evaluatie dat 95% van de betalingen voor parkeren voor de 

eerste 48 minuten is (het basistariefdeel – 2,50 per uur voor de eerste 48 min. met verdubbeling per 

48 minuten daarna). Nu wordt door het college van B&W voorgesteld om de duur van 48 minuten op 

te rekken naar 1,5 uur. Alleen in de parkeerduur wordt dus een verandering aangebracht, terwijl ook 

in het tarief wat kan worden gedaan om flitsparkeren aantrekkelijk maar ook effectief te krijgen. Dat 

kan bijvoorbeeld door niet uit te gaan van een tariefsverdubbeling na 1,5 uur maar van geleidelijk 

oplopend uurtarief: 2,50 als start, 3,50 daarna en 4,50 voor de derde termijn. ■ 
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