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Vanwege hun aantrekkelijkheid voor dien-
sten, werk, vrije tijd, handel en cultuur 
en het creëren van uitdaging voor zowel 
gemeenten als burgers breiden stedelijke 
gebieden zich voortdurend uit.

Slimme steden of zgn. ‘smart cities’ zijn op 
zoek naar verbeterde mobiliteitsoplossingen 
om vervuiling, congestie en de tijd die wordt 
besteed aan het rondrijden van voertuigen 
op zoek naar parkeerplaatsen te verminde-
ren en zo de bereikbaarheid in zijn alge-
meenheid te verbeteren.
 
Terwijl sommige steden onderzoek doen 
naar variabele parkeertarieven (prijsvariaties 
gebaseerd op de vraag) om ervoor te zorgen 
dat sommige plaatsen altijd beschikbaar 
zijn, vernieuwen anderen hun parkeerbeleid 
en passen ze bestemmingsregels toe die 
schone-, op mobiliteit gerichte ontwikkelin-
gen stimuleren.
 
Steden zoeken naar slimme, duurzame 
oplossingen om bewoners, werknemers, 
bezoekers en bedrijven mobiel te houden in 
deze snel veranderende wereld. We moeten 
steden behouden voor alle burgers. Dit is 
het moment om ‘smart’ te zijn!

De European Parking Association (EPA), 
opgericht in 1983, is een overkoepelende 
organisatie voor 21 nationale parkeervereni-
gingen in Europa. De EPA positioneert de 
parkeerbranche in een strategische context 
en als onderdeel van het mobiliteitsecosys-
teem. Dankzij de uitgebreide en gevarieerde 
managementervaring kan de parkeerbranche 
belangrijke oplossingen bieden voor stede-
lijke mobiliteitsuitdagingen.

De EPA heeft tot doel de samenwerking 
tussen de professionele parkeerorganisaties 
van de Europese landen te vergemakkelij-
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ken. Ook wil de organisatie de uitwisseling 
van professionele expertise tussen haar 
leden en tussen mobiliteitsgerelateerde be-
langhebbenden en beleidsmakers faciliteren.

De EPA bevordert en ondersteunt de 
parkeersector in de context van bredere 
mobiliteits- en ontwikkelingsstrategieën 
binnen Europa. Hoe dit wordt bereikt? Een 
belangrijk onderdeel van onze missie is het 
uitwisselen van informatie en best practices, 
het lobbyen op Europees en internationaal 
niveau, het ontwikkelen van nieuwe normen 
en het leveren van diensten aan onze leden.

Laten we slimmere en geavanceerdere geïn-
tegreerde parkeeroplossingen promoten en 
zo samen stedelijke mobiliteit verbeteren!

Laurence A. Bannerman
Voorzitter
European Parking Association
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toewijzing van ruimte

Elk goed mobiliteitsplan kijkt ook naar de rol 
van parkeren. Elke autorit, of deze nu tradi-
tioneel, gedeeld, elektrisch of autonoom is, 
begint en eindigt op een parkeerplaats.
De parkeerindustrie maakt een technologi-
sche transformatie door en kan daarmee een 
bijdrage leveren aan de oplossingen voor 
stedelijke mobiliteit.

Er ontstaan nieuwe technologieën en dien-
sten die de manier waarop we parkeren 
beschouwen veranderen. Deze technologie-
en zijn er op gericht automobilisten aan te 
moedigen afstand te nemen van waardevolle 
ruimte in stadscentra, waar hun aanwezigheid 
een bron van frustratie kan zijn. Dit wordt 
gedaan door mensen bewuster te maken 
van schoon vervoer en een daaropvolgende 

vermindering van vervuiling en congestie. 
Daarnaast vergemakkelijken deze techno-
logieën gedragsverandering van automobi-
listen en wordt parkeren een meer accepta-
bele, gedeelde en duurzame dienst. Lokale 
overheden moeten parkeren een centrale rol 
geven bij hun duurzame stadsontwikkeling 
en planning tools.

Dankzij DIGITALISERING verhogen data-gestuurde SMART PARKING -diensten de toegankelijkheid en efficiëntie  

van parkeren. Ook faciliteren deze diensten integratie met andere delen van het mobiliteitsecosysteem:

SMART PARKING draagt bij aan een EFFICIENTER GEBRUIK VAN STEDELIJKE RUIMTE (publiek en privaat) door CURBSIDE MANAGE-

MENT te ondersteunen en ONDERGRONDSE PARKEERDIENSTEN aan te bieden. Deze kunnen helpen met het vergemakkelijken van 

last-mile-delivery en met het faciliteren van nieuwe mobiliteitsregelingen waarmee het gebruik van de beschikbare ruimte wordt beheerd.

Parkeren is meer dan alleen de fysieke parkeerplaats. SMART PARKING-diensten zijn essentieel 

voor het creëren van schone stedelijke mobiliteitsoplossingen en aantrekkelijke stadscentra. 

Met deze diensten kan de toegankelijkheid en de levenskwaliteit voor inwoners en bezoekers 

worden verbeterd. SMART PARKING hulpmiddelen zijn gemakkelijk beschikbaar en maken  

het mogelijk om de bestaande stedelijke infrastructuur zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Samenvatting

SMART PARKING is essentieel voor het VERMINDEREN VAN VERONTREINIGING EN CONGESTIE in  

STEDELIJKE GEBIEDEN. Dit wordt gedaan door het gedrag van bestuurders te veranderen, zoekverkeer 

te verminderen en het gebruik van elektrische voertuigen en “park & ride” -faciliteiten te bevorderen.

1
SMART PARKING draagt bij aan DUURZAME MOBILITEIT door de verandering van vervoerswijzen naar openbaar 

vervoer en andere schonere mobiliteitsoplossingen (connected, geautomatiseerd, gedeeld, elektrisch) te faciliteren, 

via digitale en fysieke verbindingen op PaaS (Parking as a Service) locaties en via stedelijke mobiliteitshubs.

2
3

SMART PARKING verhoogt de AANTREKKELIJKHEID VAN STADSCENTRA door het beheer van geïntegreerde 

parkeerplaatsen in stedelijke gebieden. Hiermee helpen ze steden om hun burgers beter van dienst te zijn door 

betere bereikbaarheid te faciliteren en de efficiëntie in het stadsleven te verhogen.
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Er is geen ‘one size fits all’-oplossing. Smart 
parking draagt op verschillende manieren bij, 
afhankelijk van de kenmerken van de stad en de 
bijbehorende unieke uitdagingen.

SMART PARKING
Digitalisering, in combinatie met passende politieke 
strategieën, is de pijler om de parkeerefficiëntie te 
verbeteren en zo nieuwe parkeerdiensten aan te 
bieden die het stedelijk mobiliteitsbeleid en/of de 
duurzame stedelijke mobiliteitsplannen (Sustaina-
ble Urban Mobility Plans, afgekort naar SUMP) van 
een stad beter kunnen dienen.

Digitale herkenning (op kentekennummer) ver-
eenvoudigt parkeertoegang, betalingsnaleving en 
efficiëntere controle. Het zorgt voor een betere 
beleidsacceptatie door gebruikers dankzij tarieven 
die gebaseerd zijn op gebruikersprofiel (inwoner, 
professional, forens, bezoeker, mindervaliden, etc.) 
of voertuigtype (tweewielers, elektrische auto) en 
wordt ondersteund door multichannel-betaalinter-
faces voor zowel op straat als op afstand parkeren 
(betaalterminals, mobiele telefoons, internet).

Nieuwe digitale parkeerdiensten op basis van mo-
biele applicaties, zoals PaaS (Parking as a Service), 
stellen gebruikers in staat om informatie te krijgen 
over parkeren op hun bestemming, vooraf een 
plaats te boeken, naar een beschikbare parkeer-
plaats te worden geleid, op straat en op afstand te 
betalen en efficiënte controles mogelijk te maken.
 
Digitalisering maakt automatische toegang en be-
taling mogelijk voor parkeren op straat, op parkeer-
terreinen en in parkeergarages en ondersteunt de 
komst van zelfparkerende en zelfrijdende voertui-
gen. Digitalisering maakt dynamisch meervoudig 
gebruik voor verschillende doeleinden van parkeer-
plaatsen mogelijk.

DUURZAME MOBILITEIT
Smart Parking draagt bij aan de ontwikkeling van 
duurzame mobiliteit door nauw samen te werken 
met het openbaar vervoer en andere nieuwe mobi-
liteitsdiensten.

Parkeerruimtebeheer maakt het voor bestuur-
ders mogelijk om over te stappen van individuele 
auto’s naar een andere vervoersmethode zoals het 
openbaar vervoer, een gedeeld voertuig (auto’s, 
fietsen, scooters delen) of via een wandelpad te 
voet verder te gaan.

Parkeerplaatsen worden ook gebruikt voor het 
ophalen en wegbrengen van passagiers door 
carpool- en taxidiensten (bv Uber), en als laad- en 
losplaatsen.

Straatparkeerplaatsen en parkeergarages worden 
stedelijke mobiliteitshubs die verschillende ver-
voerswijzen verbinden en een overstap naar een 
andere vervoersmethode mogelijk maken.

PaaS (Parking as a Service) is een essentieel on-
derdeel voor MaaS (Mobility as a Service), omdat 
parkeren de eerste service is die automobilisten bij 
aankomst in een stad gebruiken.

De parkeerbranche, met tientallen jaren ervaring 
op het gebied van straatparkeren en parkeren in 
garages, curbside management, ‘park and ride’ en 
smart parking, integreert met het openbaar vervoer 
en nieuwe mobiliteitsdiensten om zo steden een 
gemakkelijke overgang te bieden van individuele 
auto’s naar schonere en gedeelde mobiliteit.

HET VERMINDEREN VAN VERVUILING EN CONGESTIE 
Aangezien een geparkeerd voertuig schoon is en 
elke rit, of deze nu traditioneel, gedeeld, elektrisch of 
autonoom is, begint en eindigt op een parkeerplaats, 
dragen parkeerbeheerdiensten bij aan de vermindering 
van vervuiling en congestie door veranderingen in het 
gedrag van bestuurders aan te moedigen, het gebruik 
van schone en gedeelde voertuigen te bevorderen en 
zoekverkeer te verminderen.

Om het gebruik van schone en gedeelde voertuigen te 
bevorderen, biedt Smart Parking specifieke en dynami-
sche tarieven voor parkeerfaciliteiten, afhankelijk van 
de mate van vervuiling van het voertuig en het aantal 
passagiers. Bovendien kunnen straatparkeerplaatsen 
en parkeergarages EV-laadlocaties worden om het 
gebruik van elektrische voertuigen te bevorderen. 
Het elektrificatieproces en de acceptatiesnelheid van 
elektrische voertuigen varieert in Europese landen. 
EPA faciliteert en stimuleert de uitwisseling van kennis, 
beleid en best practices tussen haar leden met als doel 
onze leden en andere belanghebbenden alle nodige in-
formatie over dit belangrijke onderwerp te verschaffen.

Om verkeerscongestie te verminderen, maakt Smart 
Parking het mogelijk om nieuw beleid te introduceren 
(zoals tariefvariaties op basis van aankomst of vertrek-
tijd) om zo piekuren en de bijbehorende vervuiling te 
verminderen.
Om de zoektijd naar een parkeerplaats te verkorten, 
stelt Smart Parking operators in staat om informatie te 
geven over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen 
op het punt van bestemming. Hiermee kan het privége-
bruik van auto’s worden beïnvloed en kan begeleiding 
worden geboden om verkeer naar beschikbare gebie-
den te leiden.

GEBRUIK VAN STEDELIJKE PUBLIEKE EN PRIVATE 
RUIMTE
Met de ontwikkeling van nieuwe schone, gedeelde, 
actieve mobiliteit en huis-aan-huis levering als gevolg 
van internetverkopen en met de wens om de kwaliteit 
van de openbare ruimte te verbeteren, moeten ste-
den parkeerplaatsen op straat en garages herindelen, 
niet alleen met parkeerplekken maar ook met nieuwe 
mobiliteit, voetgangerszones, fietspaden en logistieke 
gebieden voor last-mile-delivery.

De meeste van deze waardevolle stedelijke ruimtes wor-
den gebruikt en beheerd door parkeeroperators die al 
bezig zijn met de transitie naar een urban mobility hub. 
Parkeergarages en parkeerplaatsen op straat zijn be-
langrijke locaties en verwelkomen nieuwe mobiliteits-
diensten zoals autodelen en urban mobility hubs, om-
dat parkeergarages ideale logistieke faciliteiten kunnen 
zijn voor het organiseren van schone last-mile-delivery 
en last-mile-collection.

Smart Parking-diensten voor het beheer van het ge-
bruik van parkeerplaatsen (variabele parkeertarieven 
afhankelijk van de locatie die toegang, gebruikerspro-
fiel, voertuigtype, remote bediening en beheer) kunnen 
eenvoudig worden aangepast om te voldoen aan  
nieuwe mobiliteitsprogramma-eisen.
Sommige steden brengen al verblijfskosten in rekening 
(door gebruik te maken van dezelfde methodes als 
parkeertarieven) voor autodeeldiensten, voor fiets- of 
scooterdelingsdiensten en voor EV-laadstations. Om 
continuïteit in parkeer- en mobiliteitsbeleid te verzeke-
ren, is stabiele regelgeving en tariefstructuur noodza-
kelijk, rekening houdend met bestaande concessies en 
beheerscontracten.

INSPIRERENDE OPLOSSINGEN
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EPA ondersteunt en promoot “best in class” parkeer-

oplossingen via ESPA (European Standard Parking 

On and Off Street Awards) en via de prestigieuze 

tweejaarlijkse EPA Awards in vijf categorieën. EPA 

faciliteert kennis en uitwisseling op de gerenommeer-

de EPA-congressen en heeft bijgedragen aan het 

door de EU gefinancierde ‘Push & Pull’-initiatief (een 

EU-initiatief met de bijdrage van EPA).

“Omdat Smart Parking DATA-gestuurd is en steeds 

meer verbonden is met andere diensten voor PaaS 

en MaaS en beheer van parkeerstroken, en omdat 

het ondersteuning biedt aan zelfparkerende en 

zelfrijdende voertuigen, ondersteunen EPA en 

de parkeerindustrie de creatie van internationale 

parkeergegevensstandaardisatie via de APDS 

(Alliance for Parking Data Standard).”

Smart Parking is DATA-gebaseerd en gebaseerd op integratie van meerdere services. De EPA en de parkeerindustrie 

ondersteunen de internationale standaardisatie van parkeergegevens via APDS (Alliance for Parking Data Standards 

www.allianceforparkingdatastandards.org).



INSPIRERENDE OPLOSSINGEN
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OVER EPA

AANTREKKELIJKHEID VAN HET STADSCENTRUM
Kwalitatief goede, beschikbare parkeerplaatsen zijn 
cruciaal voor de aantrekkelijkheid van het stads-
centrum.
In sommige kleine en middelgrote steden zijn 
openbaar vervoersoplossingen en gedeelde mobi-
liteit niet aanwezig of niet adequaat, zodat privéau-
to’s de beste keuze blijven voor mensen die in het 
stadscentrum wonen, werken en winkelen.

Dankzij Smart Parking kunnen steden hun parkeer-
middelen optimaliseren en het gedrag van burgers 
veranderen aan de hand van hun duurzame stede-
lijke mobiliteitsdoelen. Het Europese Push & Pull 
project geeft voorbeelden hoe de opbrengst van 
betaald parkeren hiervoor ingezet kan worden.

Met Smart Parking kunnen steden het openbaar 
vervoer en nieuwe schone en gedeelde mobiliteit 
(park and ride, urban mobility hub) bevorderen 
en piekperioden verkorten door het gedrag van 
bestuurders te beïnvloeden.

Met Smart Parking kunnen steden verschillende 
parkeertarieven en toegangsregels instellen en 

European Parking Association
Het promoten van positieve parkeeroplossingen 
voor duurzame mobiliteit

Missie: 
•  Bevordering en ondersteuning van de parkeer-

sector in Europa, in de context van bredere 
mobiliteits- en ontwikkelingsstrategieën;

•  Ontwikkeling van de sector door middel van 
informatie-uitwisseling en best practices;

•  Beïnvloeden en lobbyen op Europees en inter-
nationaal niveau;

•  Het leveren van diensten aan onze leden.

De European Parking Association (EPA), opgericht 
in 1983, is de overkoepelende organisatie voor Eu-
ropese parkeerverenigingen. De nationale aange-
sloten verenigingen vertegenwoordigen de par-
keerindustrie, die bestaat uit particuliere bedrijven 
en openbare instellingen die straatparkeerplaatsen 
en parkeergarages exploiteren en beheren. Onze 
leden zijn actief betrokken bij de ontwikkeling, 
implementatie en werking van de verschillende 
elementen en beleidsmaatregelen rond het eco-
systeem voor mobiliteit en alle parkeergerelateerde 
aspecten.

Tegenwoordig vertegenwoordigt de EPA de natio-
nale verenigingen van 21 landen en hun 40 miljoen 
parkeerplaatsen op straat en in parkeergarages, 
bijna 500 duizend professionals en een geschatte 
jaarlijkse omzet van € 23 miljard.

digitale diensten aanbieden met PaaS (Parking 
as a Service op knooppunten of met mobiele 
applicaties), en variëren in gebied (bewoners of 
winkelgebieden), op gebruikersprofiel (inwoners, 
professionals, woon-werkverkeer, bezoeker), op 
voertuigtype (vervuilingsniveau) en op beheer 
en inclusiviteit (mensen met een mindervaliden 
parkeerpas).

Met Smart Parking kunnen steden winkelen in 
stadscentra promoten met behulp van kortings-
vouchers of kortingen en zo het parkeergebruik 
tijdens daluren promoten of het stimuleren van 
de rotatie door beperking van de parkeerduur in 
commerciële gebieden.

Met efficiëntere parkeerbeheerstrategieën die 
zijn geïntegreerd in stedelijke mobiliteit kunnen 
ruimtes die eerder werden gebruikt voor parke-
ren opnieuw worden toegewezen voor een beter 
gebruik van onroerend goed en nieuwe kansen 
bieden voor steden om hun burgers beter van 
dienst te zijn.

Om een beter begrip tussen de verschillende  
actoren rondom parkeeractiviteiten te creëren, 
hebben de European Parking Association (EPA) 
en het stadsnetwerk Polis een partnerschap 
opgezet om de interactie van stadsvervoer en 
parkeeractiviteiten te bespreken. Polis is een net-
werk van Europese steden en regio’s die samen-
werken op het gebied van innovatieve oplossin-
gen voor duurzame mobiliteit.
De belangrijkste activiteiten van de EPA zijn:
-  Mede-oprichter en operationele partner van de 

International Alliance for Parking Data Standards 
(APDS) samen met de British Parking Associ-
ation (BPA) en het Amerikaanse International 
Parking and Mobility Institute (IPMI);

-  Deelname aan mobiliteits- en parkeerprojecten 
van de Europese Commissie – waarvan “Push & 
Pull” de meest recente is;

-  Het tweejaarlijkse International EPA Parking 
Congress – waarvan de 19e editie in Malaga 
heeft plaatsgevonden;

-  Maken en verzenden van Europese enquêtes 
rondom parkeergegevens;

-  Conferentie- en workshopevenementen samen 
met het Polis-netwerk.
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Op het tweejaarlijks Europees parkeercongres in 2019 heeft de European 
Parking Association deze strategische Position Paper gepubliceerd. Om deze 
strategische richtlijnen voor de Nederlandse situatie verder te concretiseren 

heeft Vexpan als aanvulling een omslagnotitie geproduceerd: “De rol van 
parkeren bij duurzame stedelijke ontwikkeling en mobiliteit”.  Daarin worden de 
vier transities beschreven tegen de Nederlandse context, die in elkaar grijpen 

en zo de vier Europese beleidsdoelen ondersteunen. Deze publicatie is te 
downloaden op www.vexpan.nl


