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JAARVERSLAG
Convenant Laadinfrastructuur in Parkeergarages

Op 4 maart 2021 is het Conve-
nant Laadinfrastructuur in 
Parkeergarages (CLIP) on-
dertekend door het Ministe-
rie van Infrastructuur en 

Waterstaat en Vexpan. Hierin is afgesproken 
dat wij ons gezamenlijk inzetten voor de am-
bitie om in 2025 gemiddeld 5% van de parkeer-
plekken in parkeergarages te hebben voorzien 
van laadpunten en in 2030 gemiddeld 10%. 
Daartoe zal kennis worden verzameld en 
verspreid naar alle stakeholders op het gebied 
van technische ontwikkelingen en brandvei-
ligheid. Waar nodig zullen regelgevingen 
aangepast worden om deze ontwikkeling 
zoveel mogelijk te ondersteunen en vol-
doende capaciteit te kunnen bieden.
Bij de transitie van fossiel naar elektrisch ver-
voer zijn veel partijen betrokken, maar uitein-
delijk is volgens staatssecretaris Stientje van 
Veldhoven het vertrouwen van de consument 
doorslaggevend voor de beslissing om over te 
gaan naar elektrisch: “Kan ik wel laden waar 
en wanneer ik het nodig heb?” Om het ver-
trouwen te winnen mogen er straks geen witte 
vlekken in de laadinfrastructuur meer zijn.
André Wielaard, voorzitter van Vexpan, ziet 
de laadinfrastructuur in de parkeergarages als 
kernwaarde in de rol van parkeergarages bij de 

transitie van fossiele naar elektrische mobiliteit 
en het streven van veel gemeenten om parkeren 
op straat te reduceren en meer gebruik te 
maken van garageparkeren, om zo de kwaliteit 
van de openbare ruimte te verbeteren.
In het afgelopen jaar is een werkgroep gefor-
meerd en een uitvoeringsprogramma vastge-
steld voor 2021-2022. Het doel is om in ver-
schillende samenstellingen de uitrol van 
laadinfrastructuur in parkeergarages te be-
vorderen en te faciliteren.  In de CLIP werk-
groep vindt afstemming plaats met eigenaren, 
exploitanten en beheerders van parkeergara-
ges in het publieke – en private domein alsook 
met andere bij de laadinfrastructuur betrok-
ken stakeholders. Binnen de kaders van het 
convenant wordt ook gesproken over het 
wegnemen van mogelijke blokkades bij het 
realiseren van de ambities.
De werkgroep werkt vanuit specifieke des-
kundigheid onderwerpen uit die bijdragen 
aan de transitie naar elektrische mobiliteit. 

Het uitgangspunt is dat zoveel als mogelijk 
wordt aangesloten bij bestaande gremia, bij-
voorbeeld werkgroepen binnen de Nationale 
Agenda Laadinfrastructuur (NAL), tenzij 
blijkt dat het specifieke problematiek betreft. 
Op de site Dutch Mobility Innovations (DMI) 
is een besloten samenwerkingsruimte voor de 
werkgroepleden ingericht.
Bij de werkgroep komt op basis van de verza-
melde data het volgende beeld naar voren: 
eind 2021 zijn gemiddeld 0,9% van de par-
keerplekken van commerciële parkeergarages 
voorzien van laadpunten (1363 laadpunten 
op de 150.108 parkeerplekken). Eind 2020 
was de schatting op basis van het onderzoek 
van OverMorgen gemiddeld 0,5%.
Het laden van een elektrisch voertuig moet 
net zo makkelijk worden als het opladen van 
de mobiele telefoon. Waardoor de overstap 
naar elektrisch rijden laagdrempeliger wordt 
en we zo samen bijdragen aan het Klimaat-
akkoord. 

 KRACHTENBUNDELING 
Vanwege de maatschappelijke opgaven in Nederland voerden we het afgelopen jaar verken-
nende gesprekken met CROW, GNMI en SHPV om krachten te bundelen. We willen samen 
komen tot een Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven. Duurzame infrastructuur 
zal een van de thema’s zijn: emissieloze zones, laadinfrastructuur en energiehubs. Vexpan zal 
hieraan continu aandacht besteden.
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Voorwoord 

Klaar voor de start…
2021 was voor Vexpan het jaar van doorgaan 
op de ingeslagen weg, maar ook de start van 
nieuwe ambitieuze projecten. En dat alle-
maal online. 

CLIP EN KLAAR 
In de eerste maanden hebben we, samen 
met het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW), hard gewerkt aan het 
opstellen van het Convenant Laadinfra-
structuur in Parkeergarages (CLIP). Het 
doel van het convenant is dat we ons geza-
menlijk inzetten voor voldoende laadinfra-
structuur in parkeergarages. Op 4 maart 
2021 hebben staatssecretaris Stientje van 
Veldhoven en ik dit convenant mogen on-
dertekenen. Een werkgroep ziet toe op het 
uitvoeringsprogramma. 

INTERNATIONAAL 
Op internationaal gebied zijn we betrokken 
bij de herziening van het ESPA-keurmerk 
voor parkeergarages. Een projectgroep met 
vertegenwoordigers uit acht landen, onder 
voorzitterschap van Peter Dingemans, be-
stuurslid van zowel Vexpan als EPA. 

Voor nieuwe criteria wordt ook gekeken 
hoe voorzieningen bijdragen aan duurzame 
stedelijke ontwikkeling en mobiliteit.

KRACHTENBUNDELING
Vanwege de maatschappelijke opgaven in 
Nederland voerden we het afgelopen jaar 
verkennende gesprekken met CROW,  
GNMI en SHPV met als vertrekpunt: hoe 
kunnen we krachten bundelen, hoe zijn we 
samen effectief en bieden we de parkeer-
professionals bouwstenen ter ondersteu-
ning van de noodzakelijke innovatie op het 
gebied van parkeren en mobiliteit? In 2022 
gaan we dit concretiseren.

VERBETERING INFORMATIEVOORZIENING 
Als vereniging staan we niet stil. Met een 
nieuwe website verbeteren wij de positione-
ring van Vexpan en maken wij onze infor-
matie eenvoudiger vindbaar. Dankzij een 
eerder ledenonderzoek wisten we waar de 
behoeften liggen. Ook is in een extra Alge-
mene Ledenvergadering toestemming ge-
geven voor de investering. Inmiddels staat 
de nieuwe site online. 

ONLINE JAAR 
Helaas was 2021 weer een volledig online jaar 
maar daar gaven we geregeld een creatieve draai 
aan. Tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst bo-
den we in breakouts de gelegenheid om het be-
stuur te ‘ontmoeten’. Uit die gesprekken bleek dat 
het sociale aspect van Vexpan wordt gemist en 
daarom organiseerden wij koffiebreaks en een 
wandeling om bij te praten. Tijdens het goed 
verlopen Vexpan Nationaal Parkeercongres 
hebben wij alle deelnemers een borrelpakket 
toegestuurd om met elkaar te kunnen toosten en 
online na te kletsen. Dit is zeer gewaardeerd. 
Ook dit jaar zijn alle activiteiten weer mede 
mogelijk gemaakt door onze (nieuwe) leden , 
sponsoren en premium partners. De verschil-
lende commissies hebben daaraan inhoudelijk 
bijgedragen. Een van de commissies, het  
Expertteam, vierde het 7,5 jarig jubileum, wat 
we niet ongemerkt voorbij lieten gaan. 
Ik ben blij en dankbaar met alle betrokken-
heid in onze vereniging. Dat geeft energie en 
met die energie gaan we verder met onze am-
bities in 2022. 

André Wielaard, voorzitter Vexpan

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Donderdag 14 januari 2021 trapte Vexpan 
samen met Alwin Bakker van Future Mobi-
lity Network het jaar digitaal af met een 
Vexpan nieuwjaarsbijeenkomst en -receptie. 
De bijeenkomst werd geopend door Vexpan 
voorzitter André Wielaard.
Alwin Bakker, founder van the Future Mo-
bility Netwerk, heeft meer dan twintig jaar 
ervaring met beleidsprocessen en productin-

novatie. De laatste jaren is hij betrokken bij 
innovatie en realisatie rondom autonoom 
rijdende voertuigen. Hij ging dieper in op 
de toekomst van parkeren door allerlei 
voorbeelden van innovatieve mobiliteit te 
delen. Hebben wij bijvoorbeeld nog wel 
vaste parkeerplaatsen nodig?! 
Het tweede gedeelte van de middag bestond 
uit een sessie ‘ontmoet het bestuur’, waarbij 
de deelnemers in groepen werd verdeeld, om 

met het bestuur van Vexpan te kijken naar 
welke lange termijn veranderingen zij, met 
de kennis van vandaag, verwachten voor de 
komende jaren (al dan niet als gevolg van 
COVID-19); maar ook om het bestuur – en 
elkaar – weer even te spreken.
Ondanks dat we niet fysiek samen konden 
komen, kijken we terug op een mooie bij-
eenkomst en een goede start van 2021.

https://vexpan.nl/nieuws/convenant-met-ministerie-iw-over-laadinfrastructuur-in-parkeergarages/
https://vexpan.nl/over-ons/samenwerking/
https://vexpan.nl/
https://nationaalparkeercongres.nl/terugblik-2021/
https://vexpan.nl/artikelen/jubileum-expertteam/


ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Op 20 mei en 18 november organiseerde 
Vexpan een Algemene Ledenvergadering. 
Tussentijds is op 22 juli een extra ALV ge-
houden om akkoord te vragen voor de in-
vestering van de nieuwe website. Tijdens de 
laatste ALV zijn Taeke Tromp, Gijs van 
Lookeren Campagne, Eric Bavelaar en Erik 
Bosschaart benoemd als nieuwe bestuursle-
den. Leden van Vexpan kunnen de verslagen 
per e-mail ontvangen. 

PARKING RE-INVENTED
Tijdens het online Vexpan Nationaal Par-
keercongres 2021, op 16 september, hebben 
we stilgestaan bij de toekomst van parkeren: 
Parking Re-invented. We zijn op zoek naar 
ruimte om te wonen, te werken, te recreëren. 
Dit vraagt, in de beperkte stedelijke ruimte, 
om creatieve ideeën en oplossingen en bril-
jante mislukkingen. Met inspirerende key-
note sprekers als Thomas Rau en Paul Iske 
hebben de bijna 100 virtuele deelnemers het 
online congres als ‘zeer interessant en leer-
zaam’ ervaren. Het congres is beoordeeld met 
een dikke 8.
Na de opening door dagvoorzitter Lars 
Duursma heette Vexpan bestuurslid Daniël 
di Tella iedereen welkom. Naast de keynote 
sprekers waren er break-out sessies met 
Zeger Baelde van Rijksdienst Wegverkeer 
(RDW), Eric Dubois van het Parkeeragent-

DIGITALE VEXPAN 
LUNCHBIJEENKOMSTEN
Ook in 2021 hebben alle edities van de Vexpan 
lunchbijeenkomsten digitaal plaatsgevonden. 
Naast de zes webinars hebben we ook op 19 
maart, 30 april, 4 juni en 5 november koffie-
breaks georganiseerd waarin leden konden 
bijpraten met het bestuur. Op 19 november 
vond de enige fysieke ontmoeting plaats tij-
dens een wandeling met de voorzitter op de 
Posbank. Wat de leden betreft een prima al-
ternatief. We hopen dat de bijeenkomsten in 
2022 ook weer fysiek kunnen, onder het genot 
van een lunch. 
De onderwerpen die tijdens de lunchbijeen-
komsten werden besproken zijn:
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schap Brussel en prof. Henk Meurs van de 
Radboud Universiteit. In de tweede reeks 
sessies spraken Axel Verstrael van Street-
waves, Paul Rooijmans van Tranzer en was 
er een brainstormsessie met Vexpan Young 
Professionals. In kleinere groepen is nog 
nagepraat tijdens de borrel, onder het genot 
van de bij alle deelnemers thuisbezorgde 
borrelbox. De presentaties zijn opgenomen. 
De deelnemers aan Vexpan Nationaal Par-
keercongres 2021 hebben de link ontvangen.

18 maart: Fietsparkeren en de uitdagingen 
van de toekomst 
15 april: Bescherming tegen schadelijke mi-
croben door gerichte hygiëne 
30 september: Hacker aan het woord
14 oktober: Passende parkeernormen 
18 november: Stacker Parking Systems in 
relatie tot brandveiligheid 
16 december: Autobezit en -gebruik onder 
jongeren en visies t.a.v. deelmobiliteit. 

https://vexpan.nl/nieuws/bestuurswisseling-vexpan-2021/
https://vexpan.nl/nieuws/bestuurswisseling-vexpan-2021/
https://nationaalparkeercongres.nl/terugblik-2021/
https://nationaalparkeercongres.nl/terugblik-2021/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6867433120111632385/
https://vexpan.nl/nieuws/tips-bescherming-tegen-cyberaanval-parkeergarages/
https://vexpan.nl/artikelen/gebruik-cbs-microdata-bij-passende-parkeernorm/
https://vexpan.nl/nieuws/stacker-parking-systems-in-relatie-tot-brandveiligheid/
https://vexpan.nl/artikelen/autobezit-en-autogebruik-onder-jongvolwassenen-en-visies-ten-aanzien-van-deelmobiliteit/
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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 behar-
tigt de belangen van particuliere exploitanten. 
Ook is er nadrukkelijk aandacht voor onder-
zoek en innovaties.
De branchegroep is afgelopen jaar tweemaal digitaal en eenmaal fysiek bijeengekomen. 
Daarnaast hebben diverse afgevaardigden van de groep actief deelgenomen aan de werkgroep 
CLIP (Convenant Laadinfrastructuur in Parkeergarages) en de werkgroep Brandveiligheid 
Elektrisch Laden in parkeervoorzieningen. In deze werkgroepen is al veel informatie en 
kennis met elkaar gedeeld maar er is nog steeds veel werk aan de winkel. Om die reden wordt 
de deelname aan beide groepen ook in 2022 gecontinueerd en zal het onderwerp elektrisch 
laden in alle facetten de komende jaren zeker onder de aandacht blijven bij de branchegroep.
Wat de leden ook bezighoudt is een mogelijke uitbreiding van het aantal leden. In 2021 zijn 
er serieuze gesprekken gevoerd met een partij die interesse heeft getoond voor het lidmaat-
schap van de branchegroep. Of dit uiteindelijk zal gaan leiden tot een definitieve inschrijving 
zal in de loop van 2022 duidelijk gaan worden.
Aan het eind van het jaar is ook het TU-Delft onderzoek naar de mobiliteitsbehoefte van 
binnenstedelijke jongeren afgerond. Op 16 december 2021 heeft Vexpan in samenwerking 
met de onderzoekers, Prof. Dr. Bert van Wee en Dr. Ir. Maarten Kroesen een digitale 
lunchbijeenkomst georganiseerd waar veel belangstelling voor is getoond. Tijdens de 
presentatie werden de onderzoeksresultaten gedeeld en kon worden opgemaakt dat het 
rijbewijs- en autobezit eigenlijk de afgelopen 10 jaar vrij constant is gebleven. In andere 
westerse landen is er echter wel sprake van een dalende trend. Een duidelijke verklaring 
kan hier nog niet voor worden gegeven en dat geeft de leden van de branchegroep wellicht 
aanleiding voor een vervolgonderzoek. 
Voor wat betreft de deelauto toont het onderzoek aan dat er slechts een kleine groep mensen 
deze mobiliteitsvorm als volwaardig alternatief ziet voor de auto of OV. Daarnaast is het 
opmerkelijk dat de keuze voor deelmobiliteit door deze groep voornamelijk gebaseerd is op 
kosten- in plaats van milieubesparing.
Voor alle geïnteresseerden die niet aanwezig konden zijn bij deze uitermate interessante 
presententie van de TU-Delft, is het onderzoeksrapport terug te vinden op de website van 
Vexpan.

– waar mogelijk – samenwerking gezocht 
met Vexpan Young Professionals.
De bevindingen van het Expertteam worden 
gedeeld via de publiciteitskanalen van Vexpan: 
website, nieuwsbrief, twitter, LinkedIn en een 
rubriek in het vakblad Vexpansie.
Dus: Heb je (grotere of kleinere) vragen over 
het parkeren, vraag het via het secretariaat 
van Vexpan. 

EXPERTTEAM 
Het Expertteam bestaat uit vakinhoudelijke 
professionals van bij Vexpan aangesloten 
advies- en onderzoeksbureaus, en is opge-
richt om aan Vexpan gerichte parkeervragen 
-zowel van leden als van anderen- te beant-
woorden. 
De vragen die het Expertteam ontvangt zijn 
zeer divers. Soms betreffen het heel concrete 
vragen waarop een min of meer eenduidig 
antwoord te geven is. Zo vroeg het parkeer-
bedrijf VU-VUmc zich af of zij ad-hoc laden 
moeten aanbieden in hun parkeervoorzienin-
gen. Ad-hoc laden is de dienst waarbij par-

keerders zonder een laadpas kunnen laden. 
Het Expertteam gaf hier antwoord op dat 
terug te lezen is op de site van Vexpan.
Maar ook worden vragen gesteld waarbij 
geen eenduidige antwoorden mogelijk zijn. 
Vragen waarbij beleidsaspecten of politieke 
afwegingen een rol spelen. Dergelijke vragen 
zijn in het afgelopen jaar niet binnengeko-
men, maar in voorkomende gevallen wordt 

PREMIUM PARTNERS
Als platform voor parkeren in Neder-
land zorgt Vexpan voor vele ontmoetin-
gen met vakgenoten om kennis te halen 
en brengen. Door het jaar heen organi-
seert Vexpan diverse evenementen. 
Door COVID-19 waren deze evenemen-
ten in 2021 vooral digitaal, zoals 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 2021 waren 
dit: Goudappel, IPParking, WALO Hy-
giëne en Reinigingssystemen, EasyPark 
(heeft Parkmobile Group overgenomen) 
en Normec FSS. Vexpan wil graag een 
partnership aangaan met organisaties 
voor de ondersteuning van het totale 
evenementenaanbod gedurende een 
langere periode tegen aantrekkelijke 
tegenprestaties. Wil je ook partner 
worden van Vexpan? Of wil je als orga-
nisatie zichtbaar zijn rondom onze 
evenementen? Kijk op: vexpan.nl

https://vexpan.nl/artikelen/autobezit-en-autogebruik-onder-jongvolwassenen-en-visies-ten-aanzien-van-deelmobiliteit/
https://vexpan.nl/over-ons/vexpan-young/
mailto:info%40vexpan.nl?subject=
mailto:info%40vexpan.nl?subject=
https://vexpan.nl/over-ons/expertteam/
https://vexpan.nl/artikelen/expertteam-ad-hoc-laden-voor-vu-vumc/
https://vexpan.nl/partners/goudappel/
https://vexpan.nl/partners/ipparking/
https://vexpan.nl/partners/walo/
https://vexpan.nl/partners/walo/
https://vexpan.nl/partners/easypark/
https://vexpan.nl/partners/normec/
https://vexpan.nl/evenementen/


PROGRAMMARAAD: THEMA’S JAARPROGRAMMA
Wat zijn interessante onderwerpen voor de Vexpan Lunchbijeenkomsten en het Nationaal 
Parkeercongres? Waarop gaan we inzoomen of juist uitzoomen in het volgende jaar? Meer dan 
20 Vexpan leden brengen hun kennis en kunde in vanuit een brede vertegenwoordiging. Zij 
melden actuele onderwerpen, nieuwe ontwikkelingen en opkomende problemen in de Program-
maraad, zoals parkeernorm, gehandicaptenparkeerkaart, data en mobiliteitshubs. 
De onderwerpen komen op de longlist en dienen ter inspiratie voor de redactieraad van 
Vexpansie en de commissies die inhoudelijk de bijeenkomsten vullen. Zo maken we samen 
een mooi jaarprogramma. Dank aan de leden die hebben meegedacht.

VEXPAN YOUNG PROFESSIONALS 2021
Vexpan Young Professionals steekt een hel-
pende hand uit naar Vexpanleden die be-
hoefte hebben aan een frisse blik over een 
vraag, ambitie of knelpunt op het gebied van 
parkeren. Eind 2020 heeft de gemeente Rot-
terdam Vexpan Young benaderd met een 
vraag over de kansen die er liggen om par-
keercapaciteit bij kantoorbouwen te benutten 
op de momenten dat de kantoren gesloten 
zijn. Met veel enthousiasme is Vexpan Young 
met deze casus aan de slag gegaan.
In januari 2021 is gestart met de voorberei-
ding van de brainstormsessie met de ge-
meente Rotterdam over deze casus. De sessie 
heeft begin maart plaatsgevonden. De uit-
komsten van deze brainstormsessie zijn 
vertaald in het artikel ‘Meer groen door 
parkeerplaatsen bij kantoorgebouwen effi-
ciënt te benutten’. Dit artikel is verschenen 
in Vexpansie 2.
Op 16 september 2021 vond het Vexpan 
Nationaal Parkeercongres 2021 plaats. Vex-
pan Young heeft tijdens dit congres de break- 
out sessie ‘Nieuwe stad, nieuwe kansen’ ge-

REDACTIE VEXPANSIE
De onbezoldigde redactieleden van het 
vakblad voor de parkeerprofessional en 
verenigingsblad Vexpansie dragen thema’s en 
onderwerpen aan, schrijven artikelen, zorgen 
voor verbinding met het werkveld en 
adviseren over de inhoud van het blad.   

Al in 2017 is afscheid genomen van Vexpan-
bestuurslid Peter Martens (voorheen Q-Park) 
maar hij levert nog regelmatig een bijdrage 
aan Vexpansie. 
Vanuit Het Branche Bureau, het verenigings-
bureau van Vexpan, wordt de redactie-
commissie professioneel ondersteund door 
bladmanager en eindredacteur Anya Vos.  

houden. Tijdens de sessie is met vakgenoten 
ingegaan op de vraag: hoe zou het parkeren 
in een nieuwe stad worden opgelost? Dit idee 
is ontstaan naar aanleiding van plannen om 
in de Flevopolder een nieuwe stad te bouwen 
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(Eemvallei Stad). Tijdens de sessie zijn door 
de deelnemers verschillende interessante 
ideeën naar voren gebracht. Deze ideeën zijn 
door illustrator Jessamijn omgezet in een 
beeldend gespreksverslag.

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 en 
Christian Ratering – gemeente Ede

https://vexpan.nl/over-ons/organisatie/
https://vexpan.nl/evenementen/
https://vexpan.nl/over-ons/vexpan-young/
https://vexpan.nl/artikelen/meer-groen-door-efficient-benutten-parkeerplaats-kantoorgebouw/
https://vexpan.nl/artikelen/meer-groen-door-efficient-benutten-parkeerplaats-kantoorgebouw/
https://vexpan.nl/artikelen/meer-groen-door-efficient-benutten-parkeerplaats-kantoorgebouw/
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EUROPEAN PARKING ASSOCIATION - EPA
Vexpan is als ‘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.

EPA Congress & Exhibition 2021 naar 2022 
De 20e editie van het EPA congres kon in 2021 niet plaatsvinden. 
Dit jubileum is doorgeschoven naar 2022. Het thema blijft “De Eu-
ropese Green Deal en de toekomst van parkeren - geïntegreerde 
oplossingen voor dynamisch stadsbeheer” en staat daarmee in het 
teken van parkeren, mobiliteit, stedelijke logistiek, elektrische mo-
biliteit, de wereld van data, ITS, Apps en nog veel meer. 

EPA-POLIS Webinars
In 2021 is een nieuwe reeks webinars ontstaan uit een samenwerking 
tussen het POLIS Network en de EPA. In deze 1e serie van 3 webinars 

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 2021 zijn er in totaal 6 ESPA Awards 
toegekend:
•  Parkeren Delft ontving 4 ESPA Gold 

Awards, voor de parkeergarages Phoenix, 
Zuidpoort, Markt en Prinsenhof.  

•  Parkeergarage Garenmarkt in Leiden 
(ESPA Gold)

•  Parkeergarage P3VU Campus in 
Amsterdam (ESPA)

Een ESPA wordt toegekend aan publiek 
toegankelijke garages die voldoen aan een 
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groot aantal objectieve kwaliteitseisen zodat 
bezoekers comfortabel en veilig kunnen 
parkeren. De gouden editie van de European 
Standard Parking Award is dé onderscheiding 
voor parkeergarages van een uitzonderlijk 
hoge kwaliteit.
De keuringen worden uitgevoerd door keur-
meesters uit de Vexpan-gelederen (steeds in 
een team van twee). Er zijn op dit moment 
12 keurmeesters die de keuringen voor hun 
rekening nemen.
Voor meer informatie over ESPA en het aan-
vragen van een ESPA-keuring voor je parkeer-
garage: vexpan.nl/espa. Hierop staat ook een 
kaart waarop we de ESPA-garages publiceren 
(wordt nog aangevuld op deze nieuwe site). 

hebben verschillende Europese steden en in combinatie met het 
Park4SUMP project hun ervaringen op het gebied van parkeren en 
kerbside management gedeeld. De presentaties zijn op de websites 
van EPA en POLIS terug te vinden.

EPA Standard Parking Award Revision project
In het afgelopen jaar is er door de projectgroep gewerkt aan het 
updaten van de EPA Standard Parking Award (ESPA) criteria. De 
werkgroep bestaat uit parkeerprofessionals uit verschillende Euro-
pese landen. Het doel van de update is om hiermee de aspecten 
rondom e-mobility, mobility hubs, energie & milieu in het beoorde-
lingsproces van off-street parkeerfaciliteiten beter te kunnen waar-
deren voor wat betreft de Standard en Gold Awards. Op deze ma-
nier geven wij als onderdeel van de Europese parkeerbranche ook 
invulling aan het stimuleren en bevorderen van parkeeroplossingen 
voor duurzame mobiliteit.

De nieuwe criteria voor de EPA Standard Parking Awards zullen 
tijdens het EPA Congres in Brussel worden gepresenteerd.

https://vexpan.nl/espa/


xxx
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NIEUWE LEDEN
De leden van Vexpan vormen gezamenlijk hét platform voor parkeren 
in Nederland. In 2021 mochten we de volgende organisaties verwelko-
men bij Vexpan.
• Gemeente Ede
• Ease2pay
• SHPV

WAAROM LID VAN VEXPAN?

Gemeente Ede: “Meer en meer is parkeren verbonden met andere 
maatschappelijke opgaven. Dit stelt ons vakgebied tot uitdagingen. 
Gezien de complexiteit hopen wij zo nu en dan een beroep te kunnen 
doen op de kennis en kunde van andere Vexpan leden. Andersom delen 
wij ook graag onze kennis om anderen verder te helpen.”
SHPV: “We gaan graag in gesprek met en staan open voor allerlei par-
tijen om het parkeren in Nederland naar een hoger plan te tillen. Vexpan 
is een krachtig netwerk waarbij dit mogelijk gemaakt wordt. Wij zien 
uit naar inspirerende sessies en gesprekken.” 
Contactgegevens van de leden staan op vexpan.nl/ledenlijst/

ORGANISATIE
MISSIE
Vexpan is dé autoriteit op het gebied van parkeren binnen de 
sector mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. 

VISIE
Vexpan streeft ernaar de verschillende belanghebbenden met 
elkaar te verbinden door informatie-uitwisseling in het ken-
nisnetwerk, om zo integraal de kwaliteit van het vakgebied 
parkeren continu te verbeteren. 

OVER VEXPAN
Vexpan biedt een platform waar alle partijen in de parkeer-
wereld 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 par-
keerwereld. Het algemeen bestuur van Vexpan is verantwoor-
delijk voor de besturing en de ontwikkeling van Vexpan. De 
bedrijfsvoering ligt in handen van Het Branche Bureau 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) en geassocieerd lid van de British Parking Associa-
tion (BPA).

ALGEMEEN BESTUUR
De samenstelling van het bestuur zag er in 2021 als volg uit:
• André Wielaard, EasyPark Group– voorzitter
•  Martje Hoofs, Gemeente Amsterdam – vicevoorzitter (tot nov)
•  Albert de Vries, Gemeente Leiden – penningmeester (tot nov)

Albert de Vries

Taeke Tromp

André Wielaard

Gijs van Lookeren Campagne

Daniel de Tella

Eric Bavelaar

Martje Hoofs

Erik Bosschaart

Otto Meijer Ties de Groot

• Peter Dingemans, ParKam – bestuurslid
• Ronald van der Weerd –Gemeente Tiel – bestuurslid
• Daniel dit Tella, BKS groep – bestuurslid
• Ties de Groot – TeDeGe Advies – bestuurslid
• Otto Meijer – Sikdata – bestuurslid (tot nov)

In november 2021 benoemd:
• Taeke Tromp – Fosbit Light – bestuurslid 
• Eric Bavelaar – Parkeren Delft – bestuurslid 
• Erik Bosschaart– Bureau de Groot Volker – bestuurslid 
• Gijs van Lookeren Campagne– Ease2pay – penningmeester

BUREAU
Het secretariaat wordt gevoerd door 
Het Branche Bureau 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 

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
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Ronald van der Weerd
Peter Dingemans

https://vexpan.nl/nieuws/vexpan-verwelkomt-nieuw-lid-gemeente-ede/
https://vexpan.nl/nieuws/ease2pay-en-shpv-lid-vexpan/
https://vexpan.nl/nieuws/ease2pay-en-shpv-lid-vexpan/
https://vexpan.nl/over-ons/ledenlijst/
http://www.europeanparking.eu
http://www.britishparking.co.uk


nementen digitaal moesten doen. Hierdoor 
ontvingen wij minder sponsorbijdragen  voor 
het Nationaal Parkeercongres en hielden we 
de lunchbijeenkomsten gratis voor onze leden. 
Wel werden er meer keuringen gedaan voor 
de ESPA Awards en dit heeft geresulteerd in 
een resultaat van € 6.800 (begroot € 3.500). 
De overige opbrengsten van € 495 betrof een 
advertentie voor een vacature op onze web-
site. Tenslotte zijn we heel blij dat onze pre-
mium partners ook in 2021 ons zijn blijven 
steunen. 

LASTEN
De gerealiseerde lasten waren in € 257.217 en 
zijn € 17.293 hoger dan de € 239.924 begrote 
lasten.  De belangrijkste oorzaak van de ho-
gere lasten is de realisatie van de nieuwe 
Vexpan website www.vexpan.nl. Tijdens de 
extra algemene ledenvergadering van 22 juli 
2021 is unaniem besloten om de uitgaven 
hieraan van € 25.000 niet te activeren en af te 
schrijven. We krijgen toestemming om de 
uitgaven hiervoor in één keer via de post 

overige diensten (€ 36.301 euro in plaats van 
begroot € 10.698) ten laste van het eigen 
vermogen van Vexpan te brengen. 

In 2021 zijn we voor € 10.160 verplichting 
aangegaan voor de nieuwe website, hiervoor 
zijn wel de lasten genomen, maar nog niet 
betaald. De verplichting is opgenomen in de 
balanspost ‘Overige schulden’. Onder de post 
Algemene/onvoorziene kosten is een bate van 
€ 9.016. Dit komt door de vrijval van de post 
‘Overige schulden’ van 2020. Hierin zat onder 
andere een reservering van € 10.387 voor het 
verwachte tekort van 2021.
Naar verwachting wordt 2022 voor allen 
ook weer een uitdagend jaar met een onze-
kere situatie van hoge inflatie en oorlog in 
Oekraïne.
Ik wens iedereen vanaf deze plaats weer een 
mooi verenigingsjaar toe en dank mijn voor-
ganger Albert de Vries. 

Gijs van Lookeren Campagne, 
penningmeester Vexpan

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

31-12-
2021

31-12-
2020

ACTIVA € €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren 3.086 560

Omzetbelasting 11.049 9.587

14.135 10.148

Liquide middelen 133.928 174.215

TOTAAL 148.063 184.363

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 137.202 172.137

137.202 172.137

SCHULDEN 
OP KORTE TERMIJN

Crediteuren 701 681

Overige schulden 10.160 11.545

10.861 12.226

TOTAAL 148.063 184.363

Begroting Realisatie Realisatie

2021 2021 2020

BATEN € € €

Contributies 202.538 192.532 207.564

Evenementen 9.500 4.955 10.288

ESPA 3.500 6.800 1.120

Overige opbrengst - 495 -

Premium sponsoren 14.000 17.500 17.000

TOTAAL BATEN 229.538 222.282 235.972

LASTEN

Secretariaatskosten HBB 81.473 81.456 79.928

Vexpansie 23.119 22.778 22.332

Evenementen 37.509 3.315 1.417

Commissies 3.500 103 -

Lidmaatschappen 2.750 2.780 2.746

ESPA 1.000 3.315 1.417

Overige diensten 10.698 36.301 12.581

Bestuur 78.875 77.986 64.266

Algemeen onvoorzien 1.000 -9.016 11.800

TOTAAL LASTEN 239.924 257.217 229.770

SALDO VAN BATEN EN LASTEN -10.386 -34.935 6.202

Jaarverslag 2021
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VAN DE PENNINGMEESTER
Voor je ligt het jaarverslag van 2021.  Een jaar 
waarin COVID-19 nog grote invloed heeft 
gehad op de parkeerwereld en onze vereniging.
In 2021 is een negatief resultaat gerealiseerd 
van € -34.935 euro (2020: € 6.202) en daarmee 
daalt ons eigen vermogen van 172.137 euro 
in 2020 naar 137.202 euro in 2021.  Het resul-
taat is € 25.549 lager dan het begrote bedrag 
van € -10.386 euro. Het negatieve resultaat is 
veroorzaakt door enerzijds lagere baten en 
anderzijds door hogere lasten. Graag lichten 
we dit toe.

BATEN
De gerealiseerde baten waren in 2021  
€ 222.282 (2020: € 235.972) ten opzichte van 
de 229.538 euro begrote baten. De daling van 
de baten komt onder andere door een lagere 
ledenaantal en niet-geïndexeerde contributie. 
Hierdoor daalde de gerealiseerde contributies 
van € 207.564 in 2020 naar € 192.532. De 
evenementen baten waren € 4.955 lager dan 
begroot € 9.500 doordat we ook in 2021 eve-

http://www.vexpan.nl

