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JAARVERSLAG
Brandveiligheid in parkeergarages

A

fgelopen jaren is er regelmatig
discussie ontstaan over brandveiligheid van elektrische auto’s in parkeergarages. Logisch,
gezien de technische ontwikkelingen en de doelstellingen dat over tien jaar
alleen nog elektrische auto’s verkocht mogen
worden. In de media is ongerustheid uitgesproken over de veiligheid van de accu’s van elektrische auto’s én de laadvoorzieningen. Veelal
gebaseerd op dunne aanwijzingen, vertaald
naar extra risico voor spontane ontbranding
en extra risico bij overslag van de ene auto naar
de andere.

alternatief aangedreven voertuigen in parkeergarages’ opgezet, waarin diverse betrokken
partijen - waaronder Vexpan - de risico’s die
ontstaan bij het parkeren van alternatief aangedreven voertuigen in gebouwde parkeergarages in kaart brengen en onderzoeken welke
maatregelen daarbij specifiek voor dit soort
voertuigen getroffen moeten worden teneinde:

De eerste generaties elektrische auto’s hadden
nog niet de veiligheidsvoorzieningen die voor
de nieuwste generaties gangbaar zijn: de eisen
zijn mettertijd op basis van ervaring ontwikkeld. Datzelfde geldt ook voor de laadvoorzieningen. In eerste instantie waren er alleen
laadpalen op straat. Vanuit die technologie zijn
de eerste laadpunten in parkeergarages gezet,
terwijl er voor installatie de algemene norm
(NEN 1010) geldt.

In eerste instantie richtte de werkgroep zich
op diverse alternatief aangedreven auto’s:
elektrisch, waterstof en biogas. Met name
waterstof brengt door de hoge druk (500bar)
grote risico’s met zich mee, terwijl de toepassing voor personenauto’s nauwelijks relevant
is en de auto-industrie zich vooralsnog inzet
op toepassing in vrachtwagens en bussen.
Daarom is voorgesteld zich vooralsnog te
concentreren op normering voor elektrische
personenauto’s in parkeergarages. Op basis
daarvan kan toezicht worden uitgevoerd,
zowel op publiek toegankelijke parkeergarages

In 2020 is binnen het Nederlands normalisatie
Instituut (NNI) de ‘werkgroep brandveiligheid

• Het ontstaan van brand te voorkomen.
• Een verdere ontwikkeling van een brand te
beheersen.
• Een brand zo goed en zo veilig mogelijk te
kunnen blussen.

als private garages onder woon- en kantoorgebouwen. Op de private garages wordt door
de brandweer nu nog helemaal geen toezicht
uitgeoefend wanneer daar tussentijds laadvoorzieningen worden geïnstalleerd omdat er
geen vergunning voor nodig is.
Vooralsnog wijst onderzoek in de richting dat
elektrische auto’s geen grotere risico opleveren
bij brand. Omdat er geen benzinetank is, is er
minder explosiegevaar. De batterij blijft echter wel langer branden, waardoor over langere tijd meer hitte wordt geproduceerd.
Daarom is koeling van de brand essentieel
(sprinklers). De brandweer heeft als strategie
om brandende elektrische auto’s uit de garage
te verwijderen en buiten in een waterbak te
dompelen. Daarom wordt geadviseerd om
elektrische auto’s (en laadpunten) zo dicht
mogelijk bij de in- en uitrit te positioneren.
De planning is dat de werkgroep eind 2021 met
een advies komt, dat vervolgens in de officiële
norm ‘Brandveiligheid bouwwerken’ kan worden opgenomen. Deze norm zal gaan gelden
voor nieuwe te bouwen garages. Intussen is het
zaak om laadpunten in bestaande garages
zorgvuldig door professioneel gecertificeerde
installateurs te laten aanbrengen.

Jaarverslag 2020 Evenementen
Voorwoord

Een verloren jaar?
Terugkijken op 2020 doe ik met gemengde
gevoelens. Het leven zoals we dat gewend
waren is in één klap op z’n kop gezet en dat
heeft een groot aantal mensen en bedrijven
in enorme problemen gebracht. Immers
een groot deel van onze zekerheden viel
weg, soms met verstrekkende gevolgen.
Aan de andere kant heeft het ons laten zien
hoe groot onze veerkracht kan zijn en dat
stemt ook weer hoopvol.
Als Vexpan hebben we vorig jaar een langzame start gemaakt als gevolg van alle gebeurtenissen. Op het moment dat wij moesten omschakelen naar het nieuwe normaal,
waren alle betrokkenen druk met de sores
van hun eigen organisaties. Gelukkig hebben
we vanaf mei de draad goed kunnen oppakken en hebben we in hoog tempo op alle
fronten een inhaalslag kunnen maken.
Het resultaat mag er zijn: een groot aantal
zeer informatieve en goedbezochte lunchbijeenkomsten, een mooi congres en sterk

verbeterde communicatie naar onze belanghebbenden. Ook de opbouw en publicatie van onze kennisdossiers op het gebied
van elektrisch laden en brandveiligheid
mag zeker niet onvermeld blijven.
2021 staat voor ons in het teken van doorgaan op de ingeslagen weg en tegelijk nog
de nodige nieuwe ambitieuze projecten oppakken. De ondertekening van het convenant met het Ministerie I&W in 2021 is er
daar een van, maar daar zal het wat ons betreft zeker niet bij blijven. Als gevolg van de
verkregen inzichten uit het afgelopen jaar
zullen een groot aantal steden en gemeenten versneld wijzigingen implementeren in
hun mobiliteits-strategie. Deze ontwikkelingen zullen we uiteraard op de voet gaan
volgen.
Grote evenementen staan er voor dit jaar
niet gepland: het EPA congres en de Intertraffic zijn inmiddels al verschoven naar
2022 en we hebben zelf nog geen fysieke

bijeenkomsten gepland. Maar zodra dat
weer mogelijk is zullen we daar zeker
snel mee beginnen; we kunnen niet
wachten om iedereen weer in levenden
lijve te kunnen ontmoeten en spreken.
Nu wil ik vooral iedereen bedanken die
het mogelijk heeft gemaakt om de toegevoegde waarde naar onze leden het afgelopen jaar te borgen en in een aantal opzichten zelfs te vergroten. Ik ben trots en
vooral ook dankbaar om te mogen werken met een team van leden, vrijwilligers, redactie, verenigingsbureau en
sponsoren die ondanks alle beperkingen
het vertrouwen, de inzet en de flexibiliteit hebben getoond om 2020 voor Vexpan een allesbehalve verloren jaar te laten zijn.
Zorg goed voor elkaar, blijf vooral veilig
en gezond, en hopelijk tot snel!
Andre Wielaard, voorzitter Vexpan

INNOVATIETOUR EN NIEUWJAARSRECEPTIE

Het eerste evenement van 2020 – en tevens
één van de weinige fysieke bijeenkomsten in
2020 - was de Vexpan innovatietour met
aansluitend de nieuwjaarsreceptie. We bevonden ons op de Zuidas in Amsterdam. Op
9 januari jl. kwamen ruim 65 deelnemers
naar het warme en sfeervolle Miss Molly, om
elkaar weer te ontmoeten en samen het glas
te heffen op een mooi en succesvol 2020.
Voor de innovatietour werden de aanwezigen
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in twee groepen verdeeld. De ene groep ging
mee naar het nabijgelegen WTC voor een
presentatie over de uitdagingen van de Zuidas, terwijl de andere groep in Miss Molly
bleef voor een presentatie over de effecten
van de Noord/Zuidlijn op de stad Amsterdam. Na de eerste presentatie werd er gewisseld van locatie, zodat iedereen beide presentaties kon bijwonen en door de wandeling
dwars door het Zuidasgebied tegelijkertijd

een goede indruk kreeg wat zich zoal afspeelt
op de Zuidas. Naderhand bleven de leden
van Vexpan in Miss Molly om samen het glas
te heffen op een succesvol 2020, waar de
nieuwe Vexpan-voorzitter Andre Wielaard
terugkeek op een bijzonder 2019 en de
goede voornemens voor Vexpan in 2020
bekendmaakte. Ook werden de nieuwe aspirant bestuursleden Ties de Groot en Otto
Meijer voorgesteld.

Jaarverslag 2020

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Doordat fysieke bijeenkomsten niet konden doorgaan heeft Vexpan tweemaal een digitale
ALV georganiseerd. Op 18 juni en op 10 december kwamen het bestuur en de leden van
Vexpan digitaal samen. Op 18 juni werden aspirant bestuursleden Ties de Groot en Otto
Meijer met een ruime meerderheid benoemd als nieuwe bestuursleden. Leden van Vexpan
kunnen de verslagen van beide dagen teruglezen op Vexpan.nl (inloggen noodzakelijk).

VEXPAN (DIGITALE) LUNCHBIJEENKOMSTEN

De Vexpan lunchbijeenkomsten hebben in 2020 een bijzondere ontwikkeling doorstaan. Normaliter organiseert Vexpan viermaal per jaar een lunchbijeenkomst waar deelnemers twee uur
lang, onder het genot van een lunch, een presentatie konden bijwonen. Doordat bijeenkomsten
fysiek niet meer konden plaatsvinden zijn de digitale lunchbijeenkomsten in het leven geroepen.
Dit zijn een reeks webinars die in plaats van deze reguliere lunchbijeenkomsten plaats hebben
gevonden. In 2020 hebben er zeven lunchbijeenkomsten plaatsgevonden, waarvan er slechts
één fysiek. De onderwerpen die tijdens de lunchbijeenkomsten werden besproken zijn:
• 13 februari: De gevolgen van autoluwe steden voor parkeren.
• 14 mei: parkeergarages als luchtzuiverende longen in binnensteden.
• 1 oktober: Afhandelen van publieksreacties, dat kan sneller en beter.
• 29 oktober: De parkeerbarometer.
• 12 november: Brandveiligheid van parkeergarages en alternatieve brandstoffen.
• 26 november: Ander licht op parkeergarages.
• 17 december: Laadinfrastructuur in parkeergarages.

GEDRAG, VERANDERING EN EFFICIËNT
GEBRUIK VAN DE OPENBARE RUIMTE

Het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2020
was anders dan voorheen, want het vond volledig digitaal plaats. Ook organisatorisch
spannend, omdat naast een aantal digitale
lunchbijeenkomsten Vexpan niet eerder een
online congres georganiseerd heeft. Het congres startte met een openingsact van het
Rotterdams Philharmonisch Orkest, werd
geopend door dagvoorzitter Lars Duursma,
gevolgd door een kort openingswoord van
André Wielaard, voorzitter van Vexpan.
Hierin vertelde hij dat Vexpan samen met het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
een kennisdossier opgesteld heeft, met als doel
parkeerexploitanten te ondersteunen bij het
nemen van beslissingen rondom de uitrol van
de noodzakelijke laadinfrastructuur in de
komende 10 jaar. Sprekers Matthijs DickeOgenia, Marco te Brömmelstroet, Ruud van
Breda, Thomas Vrancken, Jitze Rinsma,
Wilco van de Vosse, Jelle Draijer, Esther van
der Meer en Nigel Williams kwamen tijdens
plenaire en parallelle sessies aan het woord.
De duidelijke lijn in de sessies was voornamelijk (de verandering van) gedrag. Het congres
kwam na een aantal break-outsessies plenair
weer samen om aan het eind een digitale toost
te houden. Speciaal hiervoor kregen deelnemers voorafgaand aan het congres een borrelpakket thuisgestuurd.
klik hier voor een terugblik
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COMMISSIE GEMEENTEN 2020

In de branchegroep hebben
zitting vertegenwoordigers
van Interparking,
Q-Park/P1, Apcoa en BKS.

BRANCHEGROEP EXPLOITANTEN

In 2016 is vanuit Vexpan de Branchegroep Exploitanten opgericht.
De branchegroep wordt gevormd door Interparking, Q-Park/P1,
BKS Parking en APCOA.
Dit platform behartigt de belangen van particuliere exploitanten.
Ook is er nadrukkelijk aandacht voor onderzoek en innovaties.
Het uitzonderlijke jaar 2020 is voor diverse leden van de branchegroep niet geheel zonder uitdagingen voorbijgegaan. De coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat de mobiliteitsbehoefte van veel mensen behoorlijk is getransformeerd. Zo werd
door het massale thuiswerken het fileprobleem in een keer opgelost en waren kantoren en bijbehorende parkeervoorzieningen
leeg en verlaten. Deze abrupte situatiewijziging heeft ervoor gezorgd dat alle brancheleden in eerste instantie vooral de focus
hebben gelegd op hun eigen organisatie.
Toch heeft iedereen vorig jaar nog tijd kunnen vrijmaken om deel
te nemen aan een aantal (digitale) bijeenkomsten. Daar komt bij
dat er ook een onderzoeksopdracht is verstrekt aan Prof. Dr. Bert
van Wee van de TU Delft. De scope van deze opdracht zal betrekking hebben op de mobiliteitsbehoefte van binnenstedelijke
jongeren voor nu en voor de toekomst.
De aanleiding voor deze kennisbehoefte is onder andere de aanname dat jongeren wellicht snel gewend raken aan het gebruik van
deelmobiliteitsdiensten (b.v. deelscooters) en zodoende in de toekomst weinig waarde zullen hechten aan (auto)bezit. In welke mate
de deeleconomie in Nederland gaat doorbreken is op dit moment
nog niet helemaal duidelijk maar misschien dat het resultaat van
het onderzoek tot meer inzicht kan leiden. Het eindrapport zal naar
verwachting in de loop van 2021 klaar zijn en wordt dan, zoals
gebruikelijk, gedeeld met alle leden van Vexpan.

EXPERTTEAM

Het Expertteam bestaat uit vakinhoudelijke
professionals van bij Vexpan aangesloten
advies- en onderzoeksbureaus, en is opgericht
om aan Vexpan gerichte parkeervragen
- zowel van leden als van anderen - te beantwoorden. In de loop van de jaren zijn grote
verschillen in aard en scope van de binnen-
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Ook voor de Commissie Gemeenten was 2020 een ander jaar dan verwacht
en was vergaderen via Teams de nieuwe werkelijkheid. De commissie
overlegde drie keer waarbij kennis werd uitgewisseld over actuele zaken
die spelen bij zowel straat- als garageparkeren. Aan onderwerpen geen
gebrek. De voor vele gemeenten goed voelbare gevolgen van de coronamaatregelen, zoals invoering van speciale tijdelijke parkeervergunningen
en de effecten op de parkeerinkomsten en handhaving was een steeds
terugkerend onderwerp. Nieuwe (markt)ontwikkelingen in parkeerland
kwamen ook op de agenda, zoals in parkeergarages het gebruik van
belparkeren en de toenemende zorgen over brandveiligheid tijdens het
opladen van elektrische auto’s. Voor straatparkeren werd onder meer
kennis gedeeld over bureaus die zich richten op het indienen van bezwaren tegen naheffingsaanslagen (‘parkeerboetes’), de start-up Parkeerwekker die tegen betaling een sms stuurt aan ‘vergeetachtige’ parkeerders als
de scanauto voorbij is gereden zodat alsnog parkeerbelasting betaald kan
worden en de nieuwe apps voor het parkeren door houders van een gehandicaptenparkeerkaart. Verder besprak de commissie de eerder gemaakte inventarisatie van de collegeakkoorden na de gemeenteraadverkiezingen, waarbij vooral fietsparkeren, autoluwe binnensteden en de
bevoorradingsmogelijkheden in de binnensteden de rode draad blijken
te zijn. Een van de onderwerpen waarmee een voorzichtige start is gemaakt
is de verkenning naar fietskwaliteitseisen voor fietsenstallingen. Dit zal
in 2021 samen met CROW een vervolg krijgen.
In 2020 waren 13 gemeenten in de commissie vertegenwoordigd: Dennis
Bruin, voorzitter/contactpersoon – Leiden, Hans ten Barge, dagelijks
bestuur - Arnhem, Debby Bornebroek, dagelijks bestuur – Rotterdam,
Henk Steennis, dagelijks bestuur – Amsterdam (straatparkeren), Jeroen
Harmsen - Gouda, Walter Prot - Amersfoort, Alfred Schrooten – Zwolle, Peter Vissers - Dordrecht, Tjeerd Velders - Nieuwegein, Veronique
Hulsebosch – Utrecht, Rob Lammers – Maastricht, Peter Boerkamp –
Hengelo en Robin Haijkens – Den-Haag.
Op vexpan.nl/documentatie-gemeenten (inloggen noodzakelijk) zijn alle
gepubliceerde stukken, zoals verslagen van de vergaderingen, te vinden.
Aan lidgemeenten wordt gevraagd gebruik te maken van de kennis, ervaring
en het netwerk van de commissie. Geen vraag is te ingewikkeld. Stuur
hiervoor een mail naar info@vexpan.nl. Je vraag wordt dan doorgezet naar
de commissie of zo nodig naar het Vexpan Expertteam.

gekomen vragen te onderkennen. Ook in 2020
was dat het geval. Een zeer brede vraag over
parkeernormen viel buiten de scope van het
Expertteam vanwege de tijd en middelen die
beantwoording zou kosten. En ook bij een
vraag over de beleidsvrijheid van gemeenten
bij het vaststellen van parkeertarieven moest
worden vastgesteld dat deze andere (juridi-

sche) expertise vereiste. Daarnaast is er een
tweetal vragen van kleinere orde binnengekomen, die wel door het Expertteam konden
worden opgepakt. Eén vraag betrof het al dan
niet meetellen van openbaar gebruikte privé
(supermarkt) parkeerterreinen in de bepaling
van beschikbare restcapaciteit, en een andere
vraag ging over de herkenbaarheid en gebruiksgemak van parkeerapparatuur voor
visueel en anderszins gehandicapten.
De bevindingen van het Expertteam worden
breed gedeeld via de publiciteitskanalen van
Vexpan: website, nieuwsbrief, twitter, LinkedIn en een rubriek in Vexpansie.
Dus: Heeft u (grotere of kleinere) vragen over
het parkeren, vraag het Expertteam
(via het secretariaat van Vexpan).

Jaarverslag 2020

2

3

VEHIC LE-TO -GRID

t!
Mis het nie

bij
Bijgesloten
sie
deze Vexpan
e
de Nederlands
de
van
g
vertalin
n Paper
EPA Positio

niet!
Mis het

it de
Lessen u van een
g
in
rt
VEX P AN
to
s
in
rage
a
rg
e
e
park
platform

nederlan
parkeren

d

e
n bij dez
Bijgeslote
de
Vexpansie
per van
positionpa
van
rol
Vexpan: De
me
bij duurza
parkeren
ng
ontwikkeli
stedelijke
teit.
en mobili

VEX

P AN

VEX JAuNridisch
lok

platform parkeren nederland

22 oktob
er het on
‘Ged

platform

P

et vo
gemeenor
ten

parkeren

nede

rland
rag, veran
dering en line Vexpan Natio
naal Parke
efficiënt
gebruik
ercongre
van de op
enbare rui s
mte’

PROGRAMMARAAD

REDACTIE VEXPANSIE

De Programmaraad bespreekt elk jaar welke
onderwerpen interessant voor Vexpan en haar
geledingen zijn. Deze onderwerpen komen
op een longlist aan onderwerpen. Deze onderwerpen dienen ter inspiratie voor de redactieraad van Vexpansie en de diverse subcommissies die verantwoordelijk zijn voor de
inhoudelijke invulling van de bijeenkomsten,
zoals het Nationaal Parkeercongres en de
lunchbijeenkomsten.
Eind januari kwam de programmaraad bijeen.
De longlist van onderwerpen werd uitgebreid
besproken. Ook gaf iedereen dit jaar een top
5 aan onderwerpen, waar onder andere hubs,
brandveiligheid, MaaS en parkeren en corona
werden genoemd.

De redactieleden van het parkeer- en verenigingsvakblad Vexpansie dragen thema’s en
onderwerpen aan, schrijven artikelen, zorgen
voor verbinding met het werkveld en adviseren over de inhoud van het blad. Zie voor een
kennismaking met de redactie het artikel in
Vexpansie 2020-4.

VEXPAN YOUNG PROFESSIONALS

reiding gestart voor een nieuwe casus in
maart 2021.

Op 4 april 2018 heeft in Den Bosch de kickoff plaatsgevonden van een nieuwe groep
binnen Vexpan: de Young Professionals. Het
resultaat van de kick-off is samen te vatten
tot een breed scala aan ideeën en verwachtingen. Dennis Gerritsen (voorheen Goudappel Coffeng) werd als voorzitter benoemd.
Omdat Dennis Gerritsen sinds 1 september
2020 niet meer bij Goudappel Coffeng werkzaam is, heeft hij het voorzitterschap in augustus overgedragen aan Edwin van der
Gracht van Spark. Het team bestaat verder
uit Jeroen van Luyn (Goudappel), Floor van
Dorresteijn (Empaction) en Martin Curfs
(InPublic).
In augustus 2020 heeft een digitale brainstormsessie plaatsgevonden met de gemeente Leiden. De onderwerpen waarover
gebrainstormd is zijn: fietsparkeren en een
abonnement dat de gemeente Leiden verstrekt aan bewoners om de capaciteit in haar
parkeergarages efficiënt te benutten (dalurenabonnement). De brainstormsessie heeft
geresulteerd in een inhoudelijk artikel in
Vexpansie 4. Ook is in 2020 met de voorbe-
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Al in 2017 is afscheid genomen van Vexpanbestuurslid Peter Martens (voorheen Q-Park)
maar hij levert nog regelmatig een bijdrage
aan Vexpansie.
Vanuit APPR Hét Brancheburo, het verenigingsbureau van Vexpan, wordt de redactiecommissie professioneel ondersteund door
bladmanager en eindredacteur Anya Vos.

Eind 2020 hebben de leden van Vexpan
Young nagedacht over de doelen voor 2021.
De drie doelen (zie onderstaand) zijn door
Daniel Di Tella voorgedragen tijdens de digitale ALV op 10 december.
Doelen Vexpan 2021

1. Vexpan Young wil groeien
Groeien met als doel om nog meer ‘jongeren’ met elkaar te verbinden. We zoeken
met name naar jongeren die werken binnen gemeenten en andere publieke organisaties.
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De redactiecommissie bestaat uit:
Jeroen Quee – Sweco Nederland B.V.
Jitze Rinsma – Rinsma Parkeeradvies
Ronald van der Weerd bestuur Vexpan
en gemeente Tiel
Sjoerd Stienstra – Stienstra Advies
Tjeerd Velders – gemeente Nieuwegein
Jacob de Vries – Trajan

2. Vexpan Young draagt bij aan verjonging en vernieuwing
Verjongen en vernieuwen binnen Vexpan.
Als Vexpan Young kunnen we hier bij
uitstek een bijdrage aan leveren. We denken graag mee over interessante en actuele onderwerpen voor congressen en
lunchbijeenkomsten.
3. De Vexpan Young blijven inspireren bij
parkeervraagstukken
Het aanbod richting Vexpan-leden – dus
niet alleen gemeenten – om te helpen en
inspireren bij parkeervraagstukken blijft
het aankomende jaar staan. Deel uw vraag
met ons via info@vexpan.nl en wij nemen
snel contact met u op!

Frisse blikken

Nieuw netwerk

Kennisuitwisseling

Op parkeervraagstukken

Jong en laagdrempelig

Leer van elkaar!
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EUROPEAN PARKING
ASSOCIATION - EPA

Vexpan is ‘full member’ van de EPA en
via Peter Dingemans vertegenwoordigd
in het EPA-bestuur. Dit biedt ons de
mogelijkheid om mee te denken en te
beslissen over relevante onderwerpen
op de Europese parkeeragenda.
APDS - Alliance for Parking Data Standards

Een van die onderwerpen betreft de standaardisatie van parkeerdata via
de APDS-organisatie. EPA is mede initiatiefnemer van APDS. Door de
APDS wordt er gewerkt aan erkenning van de APDS-standaard door
de ISO-organisatie en heeft ook de Europese DATEX II-community
APDS als basis gekozen voor haar parkeerdata standaard. Ook op Nederlands niveau is er afstemming met de APDS-organisatie vanuit de
samenwerking met het Ministerie van I&W en het SHPV in het kader
van het programma Open Parkeerdata.

PREMIUM PARTNERS

Als platform voor parkeren in Nederland zorgt Vexpan voor vele
ontmoetingen met vakgenoten om kennis te halen en brengen.
Door het jaar heen organiseert Vexpan diverse evenementen:
Door COVID-19 zijn deze evenementen vooral digitaal, zoals
voor de lunchbijeenkomsten en het Vexpan Nationaal Parkeercongres. Dit is naast de inzet van vrijwilligers mede mogelijk
dankzij het support van de premium partners van Vexpan.
Sinds 2017 heeft Vexpan diverse partners. In 2020 waren dit:
Goudappel, IPParking, WALO Hygiëne en Reinigingssystemen,
Parkmobile Group en VEKO lightsystems.
Vexpan wil graag een partnership aangaan met organisaties voor
de ondersteuning van het totale evenementenaanbod gedurende een langere periode tegen aantrekkelijke tegenprestaties.
Wilt u ook partner worden van Vexpan?
Kijk op: vexpan.nl

European Standard Parking Award Revision

Eind 2020 is er door Peter Dingemans een voorstel voor revisie van
de ESPA-Award op de EPA-board agenda gezet. Achtergrond hiervoor
is de ook in de EPA Position Paper omschreven rol van parkeren in
de context van duurzame stedelijke ontwikkeling en mobiliteit die van
invloed zijn op het ontwerp en het gebruik van parkeerfaciliteiten.
Samen met technologische en parkeerbeleidsontwikkelingen vraagt
dit om aanpassing van de ESPA Award criteria. Onderwerpen als digitaal parkeren en betalen, elektrificatie van voertuigen, de transitie
van straat- naar garageparkeren en de introductie van mobiliteitshubs
en bijbehorende diensten gaan een rol spelen in het evaluatieproces.
Onder leiding van Peter Dingemans wordt hier nu met een projectteam
uitvoering aan gegeven. Het plan is de revisie medio oktober 2021 te
kunnen publiceren en daarmee de erkenning en kwaliteit van parkeervoorzieningen naar een nieuw niveau te brengen.

EUROPESE
ONDERSCHEIDING

Gefeliciteerd!
Uw auto staat in een garage met de European
Gold Standard Parking Award! Dit is een Europese
onderscheiding op het gebied van veiligheid,
kwaliteit en klantvriendelijkheid.
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ESPA

De European Standard Parking Award (ESPA) is
een belangrijke onderscheiding die aan parkeergarages in Nederland, namens de European Parking Association (EPA), wordt toegekend en uitgereikt door Vexpan.
In 2020 zijn er twee ESPA Awards toegekend:
• Parkeergarage Garenmarkt in Leiden (ESPA
Gold)
• Parkeergarage Boulevard in Scheveningen/
Den Haag (ESPA Gold)
Een ESPA wordt toegekend aan publiek toegankelijke garages die voldoen aan een groot aantal
objectieve kwaliteitseisen zodat bezoekers comfortabel en veilig kunnen parkeren.
Beide uitgereikte ESPA Awards zijn een gouden
editie van de European Standard Parking Award:
de ESPA Gold Award. Deze Award is dé onderscheiding voor parkeergarages van een uitzonderlijk hoge kwaliteit.

De keuringen worden uitgevoerd door keurmeesters uit de Vexpan-gelederen (steeds in
een team van twee). Er zijn op dit moment 14
keurmeesters die de keuringen voor hun rekening nemen.
Voor meer informatie over ESPA en het
aanvragen van een ESPA-keuring voor uw
parkeergarage: vexpan.nl
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ORGANISATIE
MISSIE
Vexpan is dé autoriteit op het gebied van parkeren binnen
de sector mobiliteit en stedelijke ontwikkeling.

André Wielaard

Martje Hoofs
Albert de Vrie
s

Daniel de Tel
la

VISIE
Vexpan streeft ernaar de verschillende belanghebbenden
met elkaar te verbinden door informatie-uitwisseling in
het kennisnetwerk, om zo integraal de kwaliteit van het
vakgebied parkeren continu te verbeteren.
OVER VEXPAN
Vexpan biedt een platform waar alle partijen in de parkeerwereld elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen
brengen en halen. Maar ook een platform waar gestreden
wordt voor het verbeteren van de service, veiligheid en
kwaliteit van parkeren. Vexpan brengt partijen samen in
de parkeerwereld, ook voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in de parkeerwereld. Het algemeen bestuur
van Vexpan is verantwoordelijk voor de besturing en de
ontwikkeling van Vexpan. De bedrijfsvoering ligt in
handen van APPR Hét Brancheburo uit Naarden.
LEDEN
Vexpan kent commissies en projectgroepen waarin leden
zitting hebben. De commissies hebben een eigen bestuur,
eigen specifieke doelen en eigen financiële middelen. Zij
adviseren het bestuur en voeren gedelegeerde activiteiten
van het bestuur uit. De projectgroepen behandelen een
bepaald onderwerp en zodra het project is afgelopen
eindigt de projectgroep ook.
INTERNATIONAAL
Vexpan is lid van de European Parking Association
(EPA, www.europeanparking.eu) en geassocieerd lid
van de British Parking Association (BPA, www.britishparking.co.uk).

Ronald van der Weerd

mans
Peter Dinge

ALGEMEEN BESTUUR
De samenstelling van het bestuur zag er in 2020
als volg uit:
• André Wielaard, EasyPark Group– voorzitter
• Martje Hoofs, Gemeente Amsterdam – vicevoorzitter
• Albert de Vries, Gemeente Leiden - penningmeester
• Peter Dingemans, ParKam – bestuurslid
• Ronald van der Weerd –Gemeente Tiel - bestuurslid
• Daniel dit Tella, BKS groep – bestuurslid
In juni 2020 benoemd:
Ties de Groot – TeDeGE Advies – bestuurslid
Otto Meijer – Sikdata – bestuurslid
BUREAU
Het secretariaat wordt gevoerd door
APPR Hét Brancheburo uit Naarden.
Het verenigingsbureau van Vexpan bestaat uit:
• Verenigingsmanager & Ledenmanager –Femke Kuipers
• Communicatie – Desirée Suoth
• Vexpansie – Anya Vos
• Verenigingssecretaresse – Esmée de Keijzer
• Financiële administratie – Gülsüm Temur

Ties de Groot

Otto Meijer

ERELEDEN
De heer E.J.M. Vleugels (Ere-Voorzitter)
De heer F.P.H. Korver
De heer G. van der Hart †
De heer N.G.W. Klein Beernink †
De heer Ir. J. Rinsma
De heer Ing. B. Koens
De heer L. Prikken
De heer drs. H.W.J.A. Brugmans
De heer ing. W.H. van der Heide
De heer P.H. Martens
Mevrouw drs. M.H.C. Pluijm
LEDEN VAN VERDIENSTE
De heer Ing. M.J. Tegelaers
Mevrouw drs. A.M. Jogems
De heer Ing. A.R.C. Wehmeijer †
De heer F.L.T. Hylkema
De heer S. Stienstra
De heer B. Monster
De Heer W. van Boggelen

VEXPAN PUBLICATIES

NIEUWE LEDEN

In 2020 heeft Vexpan twee papers uitgebracht.
In mei de ‘De rol van parkeren bij duurzame
stedelijke ontwikkeling en mobiliteit’ en in
september de Nederlandse vertaling van de
‘EPA position Paper’.
Beide papers zijn in print meegestuurd met
Vexpansie, maar natuurlijk ook online te lezen
op de Vexpan-website.

De leden van Vexpan vormen gezamenlijk hét platform voor parkeren in
Nederland. In 2020 sloten de volgende
organisaties zich aan bij Vexpan.
• Brickyard
• Parkbee
• Parkeerservice Spaarnelanden

De rol van
parkeren bij
duurzame
stedelijke
ontwikkeling
en mobiliteit

Mei 2020

Position Paper
Nederlandse vertaling: september 2020

Waarom lid van Vexpan?
Nieuw lid Brickyard, Yorick Rohof: “Als
actief lid van Vexpan delen we onze kennis graag en denken we mee over innovaties in mobiliteit. Op die manier dragen
we ons steentje bij aan de leefbaarheid
van steden. Vexpan biedt Brickyard
toegang tot een breed platform voor
mobiliteitsvraagstukken. We zien er naar
uit om kennis en ervaring in de mobiliteitssector uit te wisselen met andere leden.” Alles over het lidmaatschap
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Hierdoor was het wel mogelijk om de lunchbijeenkomsten voor Vexpan-leden gratis te
maken, wat een groot succes is gebleken! We
willen dat ook in 2021 graag vasthouden.

VAN DE PENNINGMEESTER

Bij het schrijven van mijn bijdrage aan dit
jaarverslag, bekruipt me een wat dubbel gevoel. De afgelopen jaren mocht ik hier (gelukkig!) steeds beginnen met het melden van een
positief jaarresultaat. Nu is dat ook voor 2020
het geval. Het contrasteert alleen erg met de
wetenschap dat 2020 voor velen een heel slecht
jaar is geweest. Een jaar met zorgen om gezondheid, inkomen, voortbestaan, et cetera.
Reden om voor deze inleiding heel even de
pet van penningmeester af te zetten en de
persoonlijke wens uit te spreken dat ik hoop
dat het goed gaat met ieder en dat er snel
verbeteringen komen in de situatie waarin we
ons nu bevinden.

Tijdens de laatstgehouden ALV heb ik u gemeld dat dit alles resulteert in een fors overschot voor Vexpan. Het uiteindelijke positieve resultaat bedraagt € 17.747 euro. Hiervoor is toen ook een voorstel gedaan, wat ik
kort herhaal:
De ALV heeft ingestemd met het gelijk houden van de contributie voor 2021. Dit leidt tot
een tekort van € 10.387 op de begroting 2021.
Om dit tekort te dekken, maken we hiervoor
een reservering binnen het jaarresultaat 2020.
Van het restant storten we (conform begroting) € 6.202 in het Eigen Vermogen van
Vexpan. Hierdoor stijgt het eigen vermogen
naar € 172.137. Het laatste deel zullen we
gebruiken voor een nog nader te organiseren
activiteit. Op deze manier hopen we de finan-

Dan neem ik u kort mee langs het verenigingsjaar 2020. Het was vooral een jaar van ‘digitaal
vereniging zijn’. Dit heeft een positief effect op
de kosten gehad. De kosten voor bijeenkomsten waren lager dan begroot. Deze lagere
kosten zien we ook terug bij onze commissies.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
ACTIVA

31-122019

€

€

Overige vorderingen

Pijlers
Evenementen
ESPA

560

4.418

9.588

14.406

Overige opbrengst

-

2.550

Premium sponsoren

21.374

-

-

Liquide middelen

174.215

147.147

TOTAAL

184.363

168.521

Voorraden

PASSIVA
172.137

165.935
172.137

165.935

SCHULDEN
OP KORTE TERMIJN
Crediteuren
Overige schulden

TOTAAL

Albert de Vries, Penningmeester Vexpan

Contributies

10.148

EIGEN VERMOGEN

Tot slot:
Hoe 2021 zal verlopen is erg onzeker. Uiteraard hopen we dat de fysieke bijeenkomsten
zo snel als mogelijk weer kunnen. Gelukkig
kunnen de meeste activiteiten langs digitale
weg gewoon doorgaan. We zijn van plan u,
ondanks alle beperkingen, weer een zo goed
en mooi mogelijk verenigingsjaar aan te
bieden! Bent u er bij en helpt u ons mee?
Dank!

BATEN

Vorderingen
Omzetbelasting

Ook in deze tijden ben ik blij te kunnen melden dat bijna al onze premium partners weer
het commitment aan Vexpan hebben uitgesproken voor 2021, met een wissel van 1
partnerplek. Een zeer waardevolle toezegging
waar we erg blij mee zijn!

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

31-122020

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren

ciële positie van Vexpan toch weer iets te
verstevigen en tegelijk de (contributie)lasten
voor u beheersbaar te houden.

681

2.586

11.545

0

TOTAAL BATEN

2.586

184.363

168.521

Realisatie

Realisatie

2020

2020

2019

€

€

€

196.112

201.006

196.146

6.426

6.558

6.558

35.100

10.288

27.392

5.000

1.120

3.400

-

-

8.923

14.00

17.000

8.750

256.638

235.972

251.169

LASTEN
Secretariaatskosten APPRHBB

80.130

79.928

78.293

Vexpansie

22.671

22.332

21.894

Evenementen

47.746

34.700

57.060

Commissies

3.500

-

1.176

Lidmaatschappen

2.700

2.746

2.691

2.750

1.417

1.533

Overige diensten

ESPA

10.572

12.581

10.990

Bestuur

79.367

64.266

77.271

1.000

11.800

-2.740

250.036

229.770

248.168

6.202

6.202

3.000

Algemeen onvoorzien

12.226

Begroting

TOTAAL LASTEN
SALDO VAN BATEN EN LASTEN
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