Reis- en milieuwinst met

open parkeerdata
Eind 2017 zal landelijk vrijwel alle parkeerdata ontsloten zijn. Gemeenten,
marktpartijen, private exploitanten en het Ministerie van I&M werken gezamenlijk
aan het ontsluiten van ‘on- & off-street’ parkeerdata als open data. Met open
parkeerdata kunnen appbouwers informatie over vrije parkeerplekken integreren in
navigatiesoftware en routeplanners en in hun adviezen rekening houden met:
openingstijden, tarieven en het aantal vrije parkeerplekken. Zelf vooraf reserveren
is dan ook mogelijk. Het aanbieden van verbeterde en uitbreide parkeerinformatie
biedt aanzienlijke voordelen, onder meer op het gebied van uitstoot,
voertuigverliesuren en leefbaarheid in drukke binnensteden.
TEKST PETER VISSERS EN RON PEERENBOOM

BEELD JOS BRAAL EN MINISTERIE IENM

Het vinden van een parkeerplaats betekent
vaak rondrijden tot je eindelijk een plek
gevonden hebt. Dat brengt ergernis en tijdverlies met zich mee en is bovendien slecht
voor het milieu. Afhankelijk van de soort
plaatsen (in garage en ook op straat) kan vijf
tot twintig procent van het zoekverkeer bespaard worden, wanneer reizigers voor
vertrek, onderweg en op de plaats van bestemming adequaat geïnformeerd worden.
Parkeerdata kunnen gemakkelijk vertaald
worden naar handige diensten en apps, zodat
automobilisten persoonlijke en actuele reisinformatie altijd bij de hand hebben.
FLINKE WINST

Volgens een door MU-Consult uitgevoerd
onderzoek biedt het aanbieden van verbe-

terde/uitgebreide parkeerinformatie aanzienlijke voordelen. Voor de G4 zou het gaan om
66.000 tot 357.000 voertuigverliesuren en 1,5
tot 8,4 miljoen vermeden voertuigkilometers.
Dit vertegenwoordigt (bij voorzichtige reistijdwaarderingen) een waarde van 0,6 - 3,0
miljoen euro per jaar. Daarbovenop komen
nog voordelen in de vorm van aantrekkelijkere stadscentra1, minder uitstoot en een
lagere ruimteclaim2. De ondergrens van de
genoemde voordelen wordt gerealiseerd
wanneer alleen informatie van slagboomparkeervoorzieningen beschikbaar komt, de
bovengrens wanneer ook het straatparkeren
volledig wordt meegenomen. Een groot deel
van het effect wordt al gerealiseerd, wanneer
eenderde van de openbare straatparkeerplaatsen wordt meegenomen. Gaan we uit

‘Innovatieve toepassingen vanuit de markt op basis van open parkeerdata kan een waardevolle aanvulling zijn en invloed uitoefenen op het mobiliteitsgedrag. Het weten of er een vrije
parkeerplek bij aankomst aanwezig is door bijvoorbeeld navigatie-apps, gekoppeld aan parkeerbetaal-apps en/of parkeerreserverings-apps kan het gebruiksgemak voor de parkeerder en
het optimaliseren van het gebruik van parkeervoorzieningen ten goede komen. Maar eerst dient
de data aan de bron betrouwbaar te zijn door de kwaliteit van de data te borgen voor deze
stap serieus kan worden gezet.’
COMMISSIE GEMEENTEN VEXPAN
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van de G32-steden, dan verdrievoudigen de
baten. En wanneer informatie over alle gemeenten beschikbaar is, liggen de baten zelfs
een factor 11 hoger in vergelijking met alleen
de G4. De maximale baten van minder zoekkilometers, voertuigverliesuren en aantrekkelijkere stadscentra, als gevolg van betere
parkeerinformatie, worden voor heel Nederland geschat op maar liefst 65 miljoen euro
per jaar. (dat is dus 3 miljoen x 11 miljoen is
33 miljoen. Daar zitten voertuigverliesuren
en zoekkilometers in. Dan is 32 miljoen euro
(65 miljoen - 33 miljoen) opbrengst uit
aantrekkelijker stadscentra.
OPEN PARKEERDATA

Het beschikbaar stellen van open parkeerdata past in het Nederlandse en Europese
overheidsbeleid. In de zomer van 2013 heeft
de minister van Infrastructuur en Milieu
aangekondigd de statische en dynamische
parkeerdata als open data te willen ontsluiten. Dat gebeurt al vanuit het investeringsprogramma Beter Benutten, een samenwerkingsverband van het rijk, regio en bedrijfsleven, met als doel om de bereikbaarheid van
de drukste regio’s over weg, water en spoor
te verbeteren. 
>
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Product- en bedrijvennieuws
Vloer-schrobmachine

Het Partnership Talking Traffic, een samenwerkingsverband tussen het ministerie, decentrale overheden en zo’n twintig marktpartijen rond de ontwikkeling en uitrol van
innovatieve verkeerstoepassingen, betekent
nog eens een extra impuls voor dit al lopende proces. Met nieuwe diensten worden
weggebruikers vanaf 2018 voortdurend geïnformeerd en ondersteund in hun rijtaak,
onder andere met behulp van actuele parkeerdata voor de plek van bestemming.
Open data bij de overheid zijn data die:
• uit publieke middelen bekostigd en gegenereerd zijn bij of voor de uitvoering van
een publieke taak, en;
• openbaar zijn, en;
• vrij zijn van auteursrechten of andere
rechten van derden, en;
• computer-leesbaar zijn en bij voorkeur aan
open standaarden voldoen, en;
• voor hergebruik beschikbaar zijn zonder
beperkingen zoals kosten of verplichte
registratie.
Gemeenten en private exploitanten werken
sinds die tijd samen om gegevens over parkeren gemakkelijk beschikbaar te maken
voor informatiediensten (navigatiesystemen,
apps et cetera.), waarbij belangrijke stappen
voorwaarts zijn gemaakt. Sinds eind vorig
jaar is de Parkeerdata Coöperatie (PDC)
actief, waarmee een aantal belanghebbenden
in de parkeerdata-keten beogen ‘als onafhankelijke faciliterende partij binnen de parkeerketen de parkeerdata transparant, kwalitatief
goed en centraal toegankelijk aan te bieden
om tot ontwikkeling van diensten te komen
binnen de parkeerketen.’

gepubliceerd. Per gemeente en exploitant
is er met het dashboard inzage in de daadwerkelijke data in het open data portaal
voor de 5 verplichte data items (gps-coördinaten in- en uitritten, tarieven met bijbehorende tijden, capaciteit, openingstijden en contactgegevens van de exploitanten) en de beschikbaarheid van dynamische parkeerdata. In de komende tijd
worden alle G4- en G32-gemeenten individueel benaderd om zo snel mogelijk de
parkeerdata voor een minimaal aantal
verplichte velden op orde te krijgen, de
ontbrekende dynamische data te ontsluiten
en het beheerproces te borgen. Er is ook
een project gestart om gemeenten te ondersteunen met het ontsluiten van dynamische parkeerdata van P+R-terreinen.
Omdat medio 2017 vanuit het Partnership
Talking Traffic de eerste diensten in de praktijk zullen worden uitgerold, is het essentieel
dat de kwaliteit (actualiteit, juistheid, volledigheid, tijdigheid en consistentie) van de
dan beschikbare parkeerdata optimaal is. De
PDC zal een API (application programming
interface) lanceren waarmee appbouwers op
een eenvoudige wijze open parkeerdata kunnen afnemen.
Later dit jaar staat een overleg gepland met
alle stakeholders (RDW, Vexpan, SHPV,
PDC, G4, een vertegenwoordiging van de
G32 en een vertegenwoordiging van de
private exploitanten) om verder te praten
over onder andere dynamische data rond
straatparkeren en toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de parkeerdataketen.

DASHBOARD

ACTUELE STATUS

van onder andere het IOO en Vexpan blijkt

Begin dit jaar heeft het ministerie van
Infrastructuur en Milieu een dashboard
laten ontwikkelen en onder open source

Begin april 2017 was de actuele situatie ten
aanzien van de 5 verplichte data items als
volgt:

dat voor winkelen veiligheid, plaat kans en

Tennant en Walo introduceren de nieuwe Tennant T500/500E
vloer-schrobmachine, voorzien van de exclusieve Smart-Fill,
voor het automatisch bijvullen van accu’s.
‘De Tennant T550 / T500E achterloop-vloerschrobmachines
biedt optimale prestaties en consistente resultaten op vrijwel
alle harde vloeroppervlakken terwijl deze de reinigingskosten verlagen doordat de T500/T500e gebruikmaakt van de
ec-H2O technologie’, vertelt Jan Lodder van WALO. ‘Bedrijven kunnen hun schoonmaakwerkzaamheden nog productiever en consistenter maken door te kiezen voor meerdere
schoonmaakkoppen, zoals een orbitale-, disk- en cilindrische
kop. Duurzame reinigingstechnologieën die bijdragen tot een
schonere, veiligere en gezondere wereld.’
LAGERE REINIGINGSKOSTEN:
• Maximaliseert de productiviteit van accu’s dankzij de exclusieve Smart-Fill-technologie (octrooi aangevraagd), een
optioneel automatisch accu vulsysteem aan boord.
ZORGT VOOR EEN GEZONDE EN VEILIGE WERKOMGEVING:
• WALO biedt ook trainingen aan om optimaal van de machine gebruik te maken, zodat de gebruikers het maximale
rendement uit de machine halen.
• Vermindert de omgang met dagelijkse chemische en schadelijke schoonmaakmiddelen dankzij optionele ec-H2O
NanoClean-technologie.
• Voorkomt veiligheidsproblemen vanwege het overlopen
van accu’s dankzij Smart-Fill automatisch accu’s bijvullen,
waarbij accu’s iedere keer precies genoeg worden gevuld.

De kwaliteit van het parkeeraanbod is van

1

invloed op de aantrekkelijkheid van een bestemming. Dit geldt vooral voor bezoekers
van winkelcentra en stadscentra voor nietdagelijkse boodschappen. Uit onderzoek

Locatie-

Tarieven

gegevens

Openings-

Capaci-

Contact-

Dynamische

tijden

teit

gegevens

data

n.v.t.

n.v.t.

53%

n.v.t.

Betaald
Straat

92%

2

Met geïntegreerde parkeerinformatie wordt
het beschikbare parkeerareaal beter benut.
ges en P+R kan daarmee verhoogd worden.
Mogelijkerwijs leidt dit ertoe dat een deel van

83%

95%

82%

77%

64%

13%

P+R

70%

92%

70%

68%

65%

12%

Carpool

60%

98%

61%

60%

60%

0%

82%

93%

78%

57%

54%

5%

Parkeren

beoordeling van een parkeerplaats.
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afstand de belangrijkste aspecten zijn bij de

het parkeerareaal overbodig wordt en dat
de ruimte die dit deel van het areaal inneemt
benut kan worden voor andere doeleinden.
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RON PEERENBOOM, Landelijk Projectleider
Parkeerdata Programma Beter Benutten Ministerie IenM
PETER VISSERS, Gemeente Dordrecht, namens
commissie Gemeenten Vexpan

• Elimineert vrijwel volledig de behoefte aan dure schoonmaakmiddelen ten behoeve van stripping dankzij het gebruik van de orbitale schrobkop.
• Minimaliseer de negatieve invloed op het milieu, en verbeter het imago van uw onderneming!
Vraag een gratis demonstratie of meer informatie aan
op: www.walo.nl

Q-Park app voor zowel garage- als straatparkeren
Tijdens de European Conference on Mobility Management (ECOMM) in Maastricht heeft Q-Park haar vernieuwde app
gepresenteerd. Via het bluetoothsignaal
van de smartphone gaat automatisch
de slagboom van Q-Park parkeergarages open. Dit is de enige app in Nederland waarbij klanten vanuit één applicatie zowel het parkeren in de Q-Park
parkeerfaciliteiten als op straat betalen.
Om de automatische opening van de
slagboom via bluetooth mogelijk te
maken, wordt de toegangsapparatuur van alle Q-Park parkeerfaciliteiten
aangepast. De primeur is daarbij voor
Maastricht, waar sinds 19 juni gebruik
gemaakt kan worden van de app. Mark
van Haasteren, algemeen directeur QPark Nederland: ‘Daarna volgen stad
voor stad de andere locaties, zodat
onze klanten voortaan overal, zonder
het raampje te openen, snel en makkelijk onze parkeergarages in- en uitrijden.’

PARKEERGEMAK IN BINNENZAK
Van Haasteren omschrijft de app als
‘parkeergemak in de binnenzak’. ‘Dit is
de enige app in Nederland waarmee je
zowel het parkeren in de garage als op
straat kunt afrekenen. Bij concurrerende
apps heb je toch nog altijd een aparte
kaart nodig om parkeergarages in te
kunnen rijden.’
‘We hebben deze app als extra service
voor onze klanten ontwikkeld, vervolgt
Van Haasteren. ‘Het gebruik van de applicatie is voor garageparkeren gratis.
Je betaalt alleen de geldende parkeertarieven.’ Dat geldt ook voor het straatparkeren, maar daar wordt een klein
bedrag (0,37 euro, inclusief btw) als toeslag gerekend voor de transactiekosten.
Er zijn geen verdere kosten verbonden
aan het gebruik van de app.
De app is verkrijgbaar voor IOS. In het
najaar komt Q-Park ook met een versie
voor Android.
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