
Parkeren
volop in beweging!

Samenwerking en Daadkracht 



Krachtenbundeling: Doe ook mee!



Parkeren volop in beweging!

• Parkeren onderdeel mobiliteit

• Vele maatschappelijke opgaven (milieu, ruimte, mobiliteit)

• Veel verschillende stakeholders naast gemeenten/regio’s

• Samen op weg naar groene toekomst,

zoveel mogelijk stakeholders bij krachtenbundeling betrekken 

Dit doen we: Samen met u én voor u,

de gebruiker centraal!



Terugblik 2022 

• Krachtenbundeling CROW – GNMI – SHPV – Vexpan

• 5 Centrale thema’s geformuleerd in factsheet

• Aftrap met webinar op 12 april

• Roadshow: behoefte achterban

• 13 oktober Nationaal Parkeercongres: 

met vraagstukken aan de slag in verdiepingssessies per thema



Landelijk Actieprogramma 
Parkeren & Verblijven

5 Centrale thema’s:

1) Duurzaam vervoer en mobiliteit

2) Duurzame infrastructuur

3) Ruimtelijke ontwikkeling

4) Data-gestuurd (parkeer)beleid

5) De gebruiker centraal



Landelijk Actieprogramma 
Parkeren & Verblijven

Acties 2023

• Bundeling kennis, informatie

• Gezamenlijke evenementenkalender

• Opstart pilot locaties per thema  

• Bouwstenen voor parkeerprofessionals 

• Oproep aan organisaties kennis te delen 



Oproep: briljante mislukkingen delen!

Van fouten leren we het meest. Deel deze lessons learned.



1) Duurzaam vervoer en mobiliteit

Waarmee gaan we aan de slag?

• Meer flexibel gebruik van parkeervoorzieningen, gericht op betere benutting

• Parkeerinformatiesysteem (route/tijd):
voor elk vervoermiddel beschikbaar voor iedereen

• Standaard voorwaarden voor rechten/betalen in zero emissie zones

• Landelijke, flexibele deelmachtiging voor deelauto’s

• Doorontwikkeling dashboard autodelen



2) Duurzame infrastructuur

Waarmee gaan we aan de slag?

• Parkeren belangrijke schakel in energietransitie

• Laadinfrastructuur, waterstof, welke focus, samenhangende aanpak 
Ruimte-Energie-Mobiliteit

• Wat doen we met niet rendabele parkeergarages?

• Hoe zit de meest duurzame mobiliteitshub eruit?

• Hoe stimuleer je circulariteit van parkeervoorzieningen?

• Hoe assetmanagement geregeld van parkeervoorzieningen?



3) Ruimtelijke ontwikkeling

Waarmee gaan we aan de slag?

• Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling

• Digitale gereedschapskist o.a.
• Actuele parkeerkencijfers
• STOMP-methodiek
• Praktijkvoorbeelden
• MKBA-tool Wikken&Wegen

• Maatwerk en samenhangende aanpak zoals
• Hubs-Deelmobiliteit-Parkeren

• Regionale bijeenkomsten



4) Data-gestuurd parkeerbeleid

Waarmee aan de slag?
• Ontwikkelen parkeermonitor gemeenten
• Data/Informatie/Kennis
• Dashboard gemeenten
• Kijk naar kosten en baten voor effectief, data-gestuurd parkeerbeleid



5) De gebruiker centraal

Waarmee aan de slag?

• Duidelijke gebruiksvriendelijke, uniforme toepassingen
• Betalen-vinden-reservering-gemak

• Kentekenherkenning voor toegang en afrekenen

• Gehandicaptenparkeerkaart landelijk digitaal



Resultaten 2023 Landelijk Actieprogramma

• Magazine Parkeren en Gedrag

• Gebruiksvriendelijke parkeertools

• Parkeermonitor 1.0

• Functioneel ontwerp dasboard parkeren

• Grotere bijdrage aan de energietransitie door parkeersector

• Ontwerpwijzer meest duurzame mobiliteitshub

• Gereedschapskist Parkeren en Duurzame Gebiedsontwikkeling

• Toenemende Standaardisatie en uniformering parkeerdata



Landelijk Actieprogramma
Parkeren en Verblijven

Agenda 2023

16 maart

22 juni

Thema: Parkeren en Gedrag

Thema: Parkeren en Duurzame gebiedsontwikkeling

12 oktober Vexpan Nationaal Parkeercongres 

Agenda wordt nog aangevuld, ook met kenniscafés & webinars

Houd vexpan.nl/evenementen in de gaten 


