
Ontwerpbesluit: 

 

1. De gemeenteraad van de gemeente Hengelo is voornemens een tarief van € 40,00 per maand te 
hanteren voor een parkeerabonnement  in parkeergarage De Beurs geldig van ma t/m vrij  7.00 
uur en 19.00 uur   aan te wijzen als economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in 
artikel 25h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet. Dit type abonnement wordt ook 
aangeboden in in twee andere openbare parkeergarage in Hengelo en voorziet in een vraag van 
vooral werknemers binnenstad die willen lang parkeren.   

 
2. Op het onder 1 genoemde ontwerp besluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaren en het ontwerpbesluit 
zes weken ter inzage leggen, waarbij belanghebbenden hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 
 
Motivering: 

Een van de pijlers van het parkeerbeleid ‘Nota autoparkeren 2008’ is het voorkomen van overlast 
in de omliggende woonbuurten door het primaat te geven aan parkerende bewoners en hun 
bezoekers. Met dit abonnement bieden we net zoals twee andere parkeergarages in het centrum 
van Hengelo een alternatief voor het langparkeren in de woonwijken rondom het centrum van 
Hengelo. 

Vanuit het parkeerbeleid is de regulering van het gebruik van parkeervoorzieningen afgestemd op 
het beoogde gebruik. Daarbij is het uitgangspunt dat de parkeerdruk in de binnenstad beheersbaar 

te maken en gebruik van de voorzieningen te optimaliseren binnen de bestaande beleidsregels. 
Hierbij wordt met verschillen in hoogte en structuur van het parkeertarief en/of de toegestane 
parkeerduur ingespeeld op de behoefte van verschillende doelgroepen.  
 
Gezien de ligging van het nieuwe Stadhuis, aan de Noordzijde van de binnenstad, is het reëel te 
veronderstellen dat zonder aanvullende maatregelen de parkeerdruk na ingebruikname in de 
directe omgeving (woonwijken) zal toenemen. De parkeerder zal worden beinvloed door het 

parkeerbeleid bij zijn parkeerlocatiekeuze door de in het beleid bepaalde en rondom het nieuwe 
Stadhuis geldende parkeerregimes. Omdat het werkers betreft die gebruikelijk langer 
aaneengesloten– een werkdag – parkeren, zal dit bij de keuze voor een parkeerlocatie 
meegewogen worden. Langparkeerders accepteren een langere loopafstand en op loopafstand van 
het Stadhuis liggen diverse, ook niet gereguleerde, parkeergelegenheden. Zo kan op enige afstand 
gratis worden geparkeerd in de woonwijken, of tegen betaling langs de openbare weg of in de 

parkeergarages.  
Om te voorkomen dat de druk op de parkeervoorzieningen ( in eerste instantie voorzieningen op 

straat) rond het Stadhuis te hoog wordt, is het gewenst om  de langparkeerders ? een passend 
alternatief te bieden. Om uitwijkgedrag richting de gratis woonwijken te voorkomen is het van 
belang het gebruik van de parkeergarages te stimuleren.  
Daarbij is van belang dat in het door de gemeenteraad vast gestelde beleid is vastgelegd dat de 
gemeente Hengelo niet wil overgaan tot het instellen van vergunninghoudersparkeren in de 

buurten rondom de binnenstad, Omdat de gemeente zo lang mogelijk dubbel grebuik van de 
openbare parkeerplaatsen in Hengelo wil stimuleren en dit is niet mogelijk met vergunninghouders 
parkeren. 
 
De gemeente Hengelo is eigenaar en exploitant is van parkeergarage De Beurs De gemeente  ziet 
de mogelijkheid om de restcapaciteit van deze parkeergarage specifiek door langparkeerders 
o.a.werkers in de binnenstad zo veel mogelijk  te laten benutten.  

Op grond van de Mededingingswet moet een overheidsorgaan dat een economische dienst aanbiedt 
daarvoor de integrale kosten doorberekenen. De jaarlijks aan de parkeergarage toe te rekenen 
kosten bedragen rond de € 470.000,001. De opbrengsten bedragen, los van abonnement parkeren, 
rond de € 215.000,00. Om te komen tot een kostendekkend tarief moeten de abonnementen 
derhalve rond de € 255.000,00 opbrengen (is het verstandig de rekensessie voor de inkomsten en 
uitgaven aan te passen aan 2018 laatste volle jaar tot nu toe?.  

Uit het onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd door Spark blijkt het volgende. 
Als de additionele parkeervraag die door de verkoop van maandabonnementen gegenereerd wordt, 
middels de prijs perfect gecontroleerd zou kunnen worden, dan zou die vraag bij 147 plaatsen 
‘nooit’ tot capaciteitsproblemen leiden, terwijl een additionele vraag van 236 plaatsen in zo’n 50% 
van de weken op enig uur (dus één van de 55 doordeweekse uren) tot een volle garage leidt. Op 
basis van deze gegevens lijkt het verantwoord om maximaal 250 abonnementen uit te geven, 
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zonder afbreuk te doen aan de andere functies van de parkeergarage. Het voor abonnementen te 

hanteren tarief zou dan € 85,00 per maand moeten zijn. 

 
 
De gemeente heeft bureau Spark onderzoek uitvoeren naar het tarief dat gehanteerd moet worden 
voor abonnement-parkeren in parkeergarages om aan straatparkeren te ontmoedigen.  
Uit het  onderzoek blijkt onder andere het volgende. Het huidige maandabonnement in De Beurs 
kost € 62,60 (24/7). Dit genereert een verwaarloosbare 0,3% van de parkeerproductie rond € 60,- 

wordt de vraag elastisch. Zelfs voor een puur commerciële exploitatie zou dit een logische 
bovengrens zijn. Op dit prijsniveau is parkeergarage De Beurs duurder dan parkeergarage 
Thiemsbrug, een parkeergarage die doorgaans een vrij lage bezetting heeft;  
Op € 55,-(24/7) is parkeergarage De Beurs even duur als parkeergarage Thiemsbrug; hoewel 
parkeergarage De Beurs voor veel binnenstadwerkers, anders dan medewerkers van de gemeente, 
gunstiger ligt, kan tegen hetzelfde tarief geen drastisch hogere abonnementsverkoop dan in 

parkeergarage Thiemsbrug worden verwacht. Om forensen in significante aantallen in 
parkeergarage De Beurs te laten parkeren zal de prijs dus lager moeten zijn.  

Onder € 30,- komt de prijs op ongeveer de helft van een toch vrij vergelijkbaar alternatief 
(parkeergarage Thiemsbrug) en op een kwart van een commercieel alternatief (parkeergarage De 

Brink, waar overigens door forensen erg weinig gebruik van wordt gemaakt). Bij tarieven op dit 
niveau groeit het risico dat sommige forensen van het OV naar de auto overstappen. Onder € 40,- 
(ma t/m vrij 07.00 t/m 19.00) is de vraag al flink inelastisch, wat betekent dat stimulatie van de 
vraag door middel van korting inefficiënt geworden is. 

Uit het vorenstaande blijkt dat een tarief van € 40 leidt tot de grootste bijdrage aan het doel om 

het gebruik van de parkeergarages te stimuleren. 
 
Het hierboven bedoelde algemeen belang wordt niet of althans onvoldoende gediend door het 
huidige aanbod. Het is ook niet aannemelijk dat de markt abonnementsparkeren gaat aanbieden 
tegen de gewenste prijs van € 40,-. De gemeente heeft gesprekken gevoerd met Q-park over 
tarieven die aansluiten bij de Hengelose situatie. De gemeente heeft van Q-park geen inhoudelijke 
reactie gehad. De gesprekken met Thiembrug heb wel geleid tot een lager tarief voor werknemers, 

maar niet tot het meest wenselijke tarief.  
De Mededingingswet kent een aantal regels die bestuursorganen in acht moeten nemen wanneer 
zij economische activiteiten uitoefenen. Onder het begrip economische activiteit valt iedere 
activiteit bestaande uit het aanbieden van goederen en/of diensten op een bepaalde markt. Het 
aanbieden van parkeergelegenheid (in elk geval als dat niet op de openbare weg wordt gedaan) 

kwalificeert als economische activiteit.  
Artikel 251 Mededingingswet schrijft voor dat een bestuursorgaan dat economische activiteiten 

verricht, aan afnemers van een product of dienst tenminste de integrale kosten van dat product of 
die dienst in rekening brengen. Artikel 25j van de Mededingingswet bepaalt dat een 
bestuursorgaan geen overheidsbedrijf bevoordeelt waarin hij is betrokken (boven andere 
ondernemingen waarmee dat overheidsbedrijf in concurrentie treedt) en evenmin een dergelijk 
overheidsbedrijf anderszins voordelen toekent die verder gaan dan in het normale handelsverkeer 
gebruikelijk is. In de onderhavige situatie is alleen artikel 25i Mededingingswet in het geding. 

Immers, de parkeergarage wordt niet door een overheidsbedrijf maar door de gemeente zelf 
geëxploiteerd. 
Op de toepassing van deze bepalingen bestaan verschillende uitzonderingen. Relevant In de 
onderhavige zaak is dat artikel 25h lid 5 Mededingingswet bepaalt dat de wet niet van toepassing is 
op activiteiten en op een bevoordeling welke plaatsvindt in het algemeen belang. Artikel 25h lid 6 
Mededingingswet bepaalt dat de vaststelling of economische activiteiten of een bevoordeling 
plaatsvindt in het algemene belang bij besluit wordt gedaan. 

In 25h, zesde lid van de Mededingingswet wordt voor de verschillende overheden verder geregeld 
welk bestuursorgaan bevoegd is vast te stellen dat een economische activiteit of een bevoordeling 

van een overheidsbedrijf plaatsvindt In het algemeen belang. Voor een gemeente is dat de 
gemeenteraad. 
Wij zijn daarom voornemens om de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarage aan te wijzen 
als een dienst, die plaatsvindt In het algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde lid, van de 
Mededingingswet. 

De algemeen belangvaststelling is vergelijkbaar met de aanwijzing van een zogenoemde dienst van 
algemeen economisch belang (DAEB) op grond van het EU-Verdrag. In beide gevallen gaat het er 
om dat vanwege het algemeen belang overheden bepaalde economische activiteiten kunnen 
verrichten zonder toepassing te geven aan de mededingingsregels. Overheidsorganisaties hebben 
een grote mate van beleidsvrijheid bij het afbakenen van het algemeen belang. Zie in dit verband 



bijvoorbeeld HR 24 december 2005, Gst. 2005/78 m.nt. T.E.P.A. Lam en ABRvS 21 december 

2005, AB 2006/252 m.nt. B.P.M. van Ravels. 

 
In 2008 is de nota Autoparkeren vastgesteld. In deze nota is het parkeerbeleid van de gemeente 
Hengelo neergelegd. In de nota zijn onder andere de volgende doelen van het parkeerbeleid 
benoemd: 
• De kwaliteit van het parkeren en het straatbeeld In de binnenstad moet worden vergroot, onder 
andere door het vervangen van openbare parkeerplaatsen op maaiveld door parkeerplaatsen in 

gebouwde voorzieningen. 
• De bezetting van de drie bestaande parkeergarages aan de randen van het centrum dient te 
worden geoptimaliseerd. 
• Voor de verschillende doelgroepen -bewoners, werkers en bezoekers- moet gericht parkeerbeleid 
worden geformuleerd dat waar mogelijk aansluit op de behoefte van die doelgroepen. 
• Een heldere en eenvoudige opzet van de parkeerregulering voor alle doelgroepen, zodat 

draagvlak verzekerd is en illegaal parkeren beperkt blijft. 
• Het verminderen van onnodig zoekverkeer, onder meer door zo veel mogelijk concentreren van 
verspreid liggende parkeerplaatsen en door een goede parkeerverwijzing. 
• Voorkomen van overlast in de omliggende woonbuurten door het primaat te geven aan 
parkerende bewoners en hun bezoekers. 

 
Algemeen belang  

Het algemeen belang, dat met dit beleid wordt nagestreefd is gediend is het voorkomen van 
overlast in de omliggende woonbuurten door het primaat te geven aan parkerende bewoners en 
hun bezoekers. 
Gezien de ligging van het nieuwe Stadhuis, aan de Noordzijde van de binnenstad, is het reëel te 
veronderstellen dat zonder aanvullende maatregelen de parkeerdruk hier in de directe omgeving 
zal toenemen. De parkeerder zal zich bij zijn parkeerlocatiekeuze mede laten leiden door de in het 
beleid bepaalde en rondom het nieuwe Stadhuis geldende parkeerregimes. Omdat het werkers 

betreft die gebruikelijk langer aaneengesloten– een werkdag – parkeren, zal dit bij de keuze voor 
een parkeerlocatie meegewogen worden. Langparkeerders accepteren een langere loopafstand en 
op loopafstand van het Stadhuis liggen diverse, ook niet gereguleerde, parkeergelegenheden. Zo 
kan op enige afstand gratis worden geparkeerd in de woonwijken, of tegen betaling langs de 
openbare weg of in de parkeergarages.  
Om te voorkomen dat de druk op de parkeervoorzieningen rond het Stadhuis te hoog wordt, is het 

gewenst om met name de werkers een passend alternatief te bieden. Om uitwijkgedrag richting de 
gratis woonwijken te voorkomen is het van belang het gebruik van de parkeergarages te 

stimuleren. 
 
Marktfalen  
Een algemeen belang in de hierboven bedoelde zin rechtvaardigt een aanwijzing op grond van 
artikel 25h vijfde lid van de Mededingingswet echter niet, indien de markt zelf voorziet in het 

aanbod van de desbetreffende goederen of diensten.  
Er is derhalve beoordeeld of er ten aanzien van het hierboven bedoelde algemeen belang sprake is 
van zogenaamd marktfalen. Wij hebben deze vraag bevestigend beantwoord. Het hierboven 
bedoelde algemeen belang wordt niet of althans onvoldoende gediend door het huidige aanbod. 
Het is ook niet aannemelijk dat de markt abonnementsparkeren gaat aanbieden tegen de gewenste 
prijs van € 40,-. 
 

Belangenafweging  
Om te kunnen komen tot een algemeen belangvaststelling, moeten de voordelen ten aanzien van 
het algemeen belang opwegen tegen de nadelen ten aanzien van de belangen van derden. Steeds 
dient in aanmerking te worden genomen of als gevolg van het niet meer van toepassing zijn van de 
gedragsregels van de Mededingingswet op economische activiteiten van een overheid, het risico 
bestaat van verdringing van de markt van private ondernemingen. Voorkomen moet worden dat 

derden onevenredig worden getroffen als gevolg van de algemeen belangvaststelling. Dat is in elk 
geval aan de orde indien de algemeen belangvaststelling niet noodzakelijk is omdat het beoogde 
doel ook met minder vergaande middelen kan worden bereikt. 
 
De te maken belangenafweging dient beperkt te zijn tot de belangen van degenen die de 
Mededingingswet beoogt te beschermen. Dat zijn de private ondernemingen die in concurrentie 
staan met overheden waarvan zal worden vastgesteld dat hun economische activiteiten 

plaatsvinden in het algemeen belang. 
 



Het tarief voor de gemeentelijk parkeergarage is gekozen om het gebruik van de 

parkeergelegenheid te stimuleren, maar wel tegen een tarief, dat niet zodanig is, dat dit leidt tot 

een minder gebruik van de overige aanwezige mogelijkheden.  Het marktconforme tarief zou 
blijkens onderzoek 60 euro moeten zijn. Q-park heeft om voor haar moverende redenen gekozen 
voor een veel hoger tarief. Kennelijk is abonnementparkeren voor Q-park geen belangrijke bron 
van omzet. Het door de gemeente gehanteerde tarief is wel lager dan het zonder een algemeen 
belangbesluit zou moeten zijn, maar blijkens het uitgevoerde onderzoek wel in de buurt van een 
marktconform tarief. Naar het oordeel van onze raad wordt het belang van Q-park dan ook niet 

onevenredig geschonden, omdat het door de gemeente te hanteren tarief niet zal leiden tot een 
grote mate van concurrentie in de zin dat bezoekers de garage van Q-park zullen mijden op grond 
van het door  gehanteerde tarief. Ook het huidige tarief dat de gemeente hanteert is ruimschoots 
lager dan het door Q-park gehanteerde tarief. 
Ten aanzien van de parkeergarage Thiemsbrug geldt dat het verschil tussen de gehanteerde 
tarieven zodanig gering is dat het door de gemeente te hanteren tarief niet zal leiden tot een grote 

mate van concurrentie in de zin dat bezoekers parkeergarage Thiemsbrug zullen mijden op grond 
van het door de gemeente gehanteerde tarief. 
Naar het oordeel van onze raad is er dan ook geen aanleiding voor het bieden van een financiële 
vergoeding ter compensatie van geleden nadeel. Wel geeft het vorenstaande en het verrichte 
onderzoek aanleiding om de geldigheidsduur van het Algemeen belang te beperken tot 5 jaar na de 

bekendmaking van dit besluit.  
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1 Inleiding 

 

De gemeente Hengelo zal binnenkort haar buiten de binnenstad gevestigde Stadskantoor terug 

verplaatsen richting de binnenstad. Hier is een nieuw Stadhuis gerealiseerd waar bestuur en 

organisatie weer samen vanaf één locatie zullen gaan opereren. Met deze verhuizing terug naar de 

binnenstad wordt onder meer beoogd de levendigheid van de binnenstad een omvangrijke impuls 

te geven. Een bijkomend effect van deze verhuizing is een aanzienlijke toename van de behoefte 

aan parkeerplaatsen voor de circa 700 medewerkers van de gemeente, en de burgers en bedrijven 

die hierop afkomen. Hierdoor zal de parkeerdruk op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) 

tijdens kantoortijden (07:00 uur tot 19:00 uur) toenemen. De gemeente Hengelo wenst deze 

ontwikkeling zo optimaal mogelijk op te vangen en eventueel uitwijkgedrag als gevolg hiervan te 

beperken. 

De gemeente Hengelo, die eigenaar en exploitant is van parkeergarage De Beurs, ziet de 

mogelijkheid om de restcapaciteit van deze parkeergarage specifiek door werkers in de binnenstad 

(gedeeltelijk) te laten benutten. Om hieraan zo goed mogelijk invulling te geven heeft de gemeente 

Hengelo aan Spark gevraagd een onderzoek te verrichten naar het tarief dat werkers in de 

binnenstad willen betalen voor een parkeerabonnement in parkeergarage De Beurs. Dit rapport 

doet verslag van het inmiddels afgeronde onderzoek. 
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2 Vraagstelling & Onderzoeksopzet 

 

Het is gewenst om de toename van de vraag naar parkeerruimte druk op werkdagen (maandag tot 

en met vrijdag) tijdens kantoortijden (van 07:00 uur tot 19:00 uur), als gevolg van de verhuizing van 

het Stadhuis naar de binnenstad, zo optimaal mogelijk op te vangen. Om op deze momenten de 

openbare ruimte te ontlasten en uitwijkgedrag te voorkomen wenst de gemeente Hengelo te 

onderzoeken wat werkers bereid zijn te betalen om gebruik te maken van een parkeerplaats in 

parkeergarage De Brink. 

2.1 Vraagstelling 

Bepaal binnen de context van het parkeren in Hengelo wat een marktconform tarief is voor een 

maandabonnement in parkeergarage De Beurs, geldig op maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 

19:00 uur, en daarmee dus specifiek gericht op mensen die in de binnenstad werken. Een dergelijk 

type parkeerabonnement staat ook wel bekend onder de namen: kantoor- of vijf dagen zaken 

abonnement.   

 

Daarnaast is gekeken naar de additionele vraag of de twee doelgroepen voor een dergelijk 

abonnement – te weten gemeentemedewerkers en werkenden in de binnenstad – het best met 

dezelfde prijs bediend kunnen worden, of dat een gedifferentieerde prijsstrategie te prefereren is.  

2.2 Begrip: marktconforme prijs 

Een marktconforme prijs is een prijs die overeenkomt met een prijs die op een vrije markt tot stand 

gekomen is. Op een vrije markt wordt de prijs bepaald door vraag en aanbod. De vraag voor een 

product wordt doorgaans beïnvloed door de prijs: een aanbieder die een hogere prijs rekent ziet de 

vraag dalen, want andere aanbieders, of substituutproducten die in dezelfde behoefte kunnen 

voorzien, worden aantrekkelijker. Het aanbod neemt juist toe naarmate er hogere prijzen gerekend 

kunnen worden, want aanbieders op een vrije en tevens transparante markt worden geacht winst-

maximaliserend te handelen: hoge winsten – gekenmerkt door hoge prijzen – trekken nieuwe 

aanbieders aan, of geven bestaande aanbieders een incentive om meer te produceren.  

 

In sommige markten leiden hoge prijzen vrijwel direct tot een groter aanbod. Dit is bijvoorbeeld het 

geval wanneer er sprake is van handel in een product waarbij weinig investeringen vereist zijn om 

een markt te bedienen (of te verlaten).  
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In andere markten zijn aanzienlijke investeringen vereist, die over meerdere jaren als afschrijving 

op de winst- en verliesrekening terecht komen; afgezien van het feit dat de capaciteit dus niet van 

de ene op de andere dag kan veranderen, zullen ondernemers ook voor langere tijd een 

capaciteitstekort willen zien voordat zij gaan investeren, en moet er langere tijd een overschot zijn 

voordat zij zich terugtrekken1. Het gevolg voor de prijs, en dus de marktconforme prijs, is dat die 

voor langere tijd – vele jaren in het geval van langdurige investeringen – niet binnen een beperkte 

bandbreedte vlak boven de integrale kostprijs hoeft te liggen, maar ook ver daar onder of boven, 

zonder dat er sprake is van irrationeel handelen door de aanbieder(s). Waar de prijs precies terecht 

komt wordt dan grotendeels bepaald door de prijs die andere aanbieders hanteren, voor hetzelfde 

product of een subsituutproduct dat in dezelfde behoefte kan voorzien. Ook betekent dit dat het 

prijsniveau in een dergelijke markt een reflectie is van de relatieve schaarste of overvloed aan 

productiecapaciteit, wat het moeilijk maakt de marktconforme prijzen in anderszins vergelijkbare 

markten te vergelijken. 

 

In het specifieke geval dat de overheid de aanbieder is, zoals hier, dan moet bij de bepaling van 

een marktconforme prijs vooral rekening gehouden worden met het feit dat de overheid geen 

winstoogmerk heeft, maar juist allerlei (andere) beleidsgerelateerde doelen nastreeft. Een 

marktconforme prijs is dan eentje waarvoor de invloed van die niet-commerciële factoren zo veel 

mogelijk geneutraliseerd is.  

2.3 Onderzoeksopzet 

De aanbodzijde van het parkeren in Hengelo is op basis van bureauonderzoek in kaart gebracht. 

De prijs welke de vraagzijde bereid is te betalen, is middels (online) enquêtes onder de relevante 

doelgroep in kaart gebracht. Hierbij is de enquête verdeeld uitgezet onder huidige werkers in de 

binnenstad en gemeeentemedewerkers die na de verhuizing van het Stadskantoor in het centrum 

gaan werken. Onder deze twee groepen is middels online enquêtes primair de prijs die men wil 

betalen voor een midweeks maandabonnement in parkeergarage De Beurs onderzocht.  

 

In nauwe samenwerking met DTV Consultants hebben de gemeente Hengelo en Spark 

vragenlijsten opgesteld voor de medewerkers van de gemeente. Alle medewerkers zijn via een mail 

                                                           
1 De varkenscyclus is een klassieke illustratie van de vertraagde invloed van de prijs op het 
aanbod. 
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van de gemeentesecretaris gevraagd de enquête in te vullen. De vragenlijst heeft vanaf 10 tot en 

met 29 oktober 2019 online gestaan.  

 

Ook voor de medewerkers van de in Hengelo gevestigde bedrijven heeft DTV Consultants in 

nauwe samenwerking met Spark vragenlijsten opgesteld. Het Centrummanagement Hengelo heeft 

haar leden via de mail gevraagd de enquête in te vullen. Om een zo hoog mogelijke respons te 

krijgen op de enquête heeft het Centrummanagement Hengelo haar leden gewezen op de enquête 

en heeft Spark bedrijven gebeld. De vragenlijst heeft vanaf 15 tot en met 22 oktober 2019 online 

gestaan.  
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3 Achtergrond 

 

Om de binnenstadseconomie te stimuleren wordt onder meer aan de programmatische 

ontwikkeling van de binnenstad gewerkt. Inmiddels staan voor de komende jaren diverse 

(her)ontwikkelingen in de planning om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten, waardoor de 

parkeerdruk weer toe zal gaan nemen. Zo zullen aanwezige functies van bestemming veranderen 

(reductie leegstand) en zullen functies worden toegevoegd waardoor een extra parkeerbehoefte zal 

ontstaan. Ook zal een deel van de openbare parkeervoorzieningen worden opgeheven. Door de 

verplaatsing van het nu aan de Hazenweg gevestigde Stadskantoor naar de binnenstad, zal de 

parkeerbehoefte met name op doordeweekse werkdagen toenemen. De gemeente Hengelo heeft 

haar parkeerbeleid vastgelegd in de Nota Autoparkeren Hengelo 2008-2012. Binnen de kaders van 

dit (parkeer)beleid wenst de gemeente de voorziene ontwikkeling zo optimaal mogelijk op te 

vangen. 

 

Gezien de ligging van het nieuwe Stadhuis, aan de Noordzijde van de binnenstad, is het reëel te 

veronderstellen dat zonder aanvullende maatregelen de parkeerdruk hier in de directe omgeving 

zal toenemen. De parkeerder zal zich bij zijn parkeerlocatiekeuze mede laten leiden door de in het 

beleid bepaalde en rondom het nieuwe Stadhuis geldende parkeerregimes. Omdat het werkers 

betreft die gebruikelijk langer aaneengesloten– een werkdag – parkeren, zal dit bij de keuze voor 

een parkeerlocatie meegewogen worden. Langparkeerders accepteren een langere loopafstand en 

op loopafstand van het Stadhuis liggen diverse, ook niet gereguleerde, parkeergelegenheden. Zo 

kan op enige afstand gratis worden geparkeerd in de woonwijken, of tegen betaling langs de 

openbare weg of in de parkeergarages. Om uitwijkgedrag richting de gratis woonwijken te 

voorkomen en het gebruik van de parkeergarages te stimuleren, dient de vraag zich aan wat voor 

de werkers in de binnenstad een acceptabel tarief voor een parkeerabonnement zou zijn. Omdat de 

gemeente eigenaar en exploitant van parkeergarage De Beurs is, en deze parkeergarage overdag 

op doordeweekse dagen niet volledig benut is, heeft de gemeente Hengelo Spark gevraagd een 

onderzoek te verrichten naar de hoogte van een marktconform parkeertarief voor parkeergarage 

De Beurs. 
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4 Parkeren in Hengelo 
 

4.1 Parkeerareaal 

Voor haar autobereikbaarheid beschikt Hengelo verspreid over de stad gelegen over meerdere 

parkeervoorzieningen. Een deel van de parkeervoorzieningen is niet openbaar en bestemd voor 

eigen gebruik. Het gebruik van de in en om de binnenstad gelegen, voor openbaar gebruik 

bestemde, parkeervoorzieningen is gedeeltelijk en op bepaalde tijden gereguleerd. In onderstaande 

Figuur 4.1 zijn de gereguleerde openbare parkeerlocaties in de binnenstad van Hengelo en de 

omliggende gebieden afgebeeld.  

 

 

Figuur 4.1: openbare parkeervoorzieningen Hengelo (2019) 

4.2 Regulering 

Voor het gebruik van de gereguleerde parkeervoorzieningen zijn op dit moment verschillende 

parkeerregimes van kracht. Voor het straatparkeren in het openbare gebied geldt gedurende 

reguleringstijden betaald parkeren (gefiscaliseerd parkeren) en een blauwe zone. Voor de 

parkeergarages zijn de reguleringstijden ruimer. Voor het niet gereguleerde gebied geldt 

(nagenoeg) geen enkele beperking op het gebruik.  
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De in figuur 4.1 getoonde parkeerlocaties worden in tabel 4.1 met hun capaciteit weergegeven. In 

figuur 4.1 zijn de parkeergarages aangegeven met hun naam en er boven een “^”,  de Blauwe 

zones zijn aangegeven met “BZ” en fiscaal (betaald) parkeren met “FP”. Het Stadhuis van Hengelo 

is duidelijk zichtbaar aan de Noordzijde van de binnenstad. Op dit moment (2019) betreft zijn er 

ruim 3.000 parkeerplaatsen. 

 

Parkeervoorziening Locatie Capaciteit 

Parkeergarages 
  

De Beurs P1 315 

Thiemsbrug P2 380 

De Brink P3 375 

P+R Station Hengelo P4 270 

Totaal parkeergarages:  1.340 

Straatparkeren – Blauwe zone 
 

 

Blauwe zone 1 BZ1 164 

Blauwe zone 2 BZ2 0 

Blauwe zone 3 BZ3 215 

Blauwe zone 4 BZ4 146 

Blauwe zone 5 BZ5 144 

Blauwe zone 6 BZ6 0 

Blauwe zone 7 BZ7 32 

Totaal straat – Blauwe zone:  701 

Straatparkeren – Betaald 
 

 

Bornsestraat en Oldezaalsestraat FP1 173 

De Wetstraat en Drienerstraat FP2 217 

Enschedestraat, Wolter ten Catestraat en Beurstraat FP3 161 

Marskant FP4 140 

Omgeving oud postkantoor FP5 85 

Omgeving ROC FP6 44 

Omgeving Stadhuis FP7 126 

Thiemsland eo FP8 84 

Zuidzijde station FP9 94 

Totaal straat – Betaald:   1.142 

Tabel 4.1: overzicht gereguleerd parkeren Hengelo 

4.2.1 Parkeertarieven 

Vanuit het parkeerbeleid wordt de regulering van het gebruik van parkeervoorzieningen veelal 

afgestemd op het beoogde gebruik. Daarbij wordt gebruikelijk getracht de parkeerdruk in de 

binnenstad beheersbaar te maken. Hierbij wordt met verschillen in hoogte en structuur van het 

parkeertarief en/of de toegestane parkeerduur ingespeeld op de behoefte van verschillende 

doelgroepen. De hoogte van het parkeertarief neemt daarbij veelal toe naarmate de binnenstad 
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wordt genaderd. Zo wordt het gebruik van, ten opzichte van de nabij de binnenstad, op enige 

afstand gelegen en dus inferieure parkeervoorzieningen met behulp van een aantrekkelijker tarief 

gestimuleerd. In Nederlandse binnensteden is de loopafstand vanaf een parkeergarage naar de 

bestemming veelal langer dan vanaf een langs de openbare weg gelegen parkeerplaats. In lijn 

hiermee blijkt een meerderheid van de parkeerders een voorkeur te hebben voor straatparkeren. 

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde parkeerder bereid is om € 0,37 tot € 0,60 per parkeeractie 

extra te betalen voor een parkeerplaats op straat2. Hierbij blijkt dat de vraag naar parkeren met een 

parkeerduur van één uur prijselastisch is, maar minder voor kortere parkeertijden. 

Kortparkeren 

Voor incidenteel parkeren (kortparkeren) is de hoogte van het verschuldigde parkeergeld 

afhankelijk van het tarief en de parkeerduur. Voor klanten die frequent en langer parkeren worden 

veelal verschillende abonnementsvormen aangeboden.  
 

Voor het kortparkeren verschillen de parkeertarieven in Hengelo per locatie en per moment. Voor 

het gefiscaliseerde gebied gelden de volgende betaaltijden. Het gebruik van de overige 

parkeervoorzieningen is gratis, maar de parkeerduur in de blauwe zone is wel gemaximeerd.  

 

Dag Reguleringstijd 

Straatparkeren  

Maandag t/m zaterdag van 09:00 uur tot 19:00 uur 

Donderdag (koopavond) tot 21:00 uur 

Zondag (koopzondagen en feestdagen) Gratis 

Parkeergarages  

Maandag t/m zondag Permanent gedurende openingstijden 

Tabel 4.2 Overzicht reguleringstijden Hengelo 

 

In tabel 4.3 zijn de huidige parkeertarieven voor een parkeerduur van 1, 2 respectievelijk 3 uren in 

euro weergegeven. Parkeergarage De Beurs speelt met een lager avondtarief in op de beperking in 

de reguleringstijden voor het straatparkeren. 

  

                                                           
2 2015 drs. M. Kobus VU Amsterdam: “Economic studies on public facility use” 
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Parkeertarieven Hengelo per 1/2/3 uur en (maximaal) dagtarief 

Parkeerlocatie Dag (05:00 - 19:00 uur) Avond (19:00 - 05:00 uur)  Maximaal 

 dagtarief 

Parkeergarage De Brink € 3,-3 € 5,- € 7,- € 3,- € 5,- € 7,- € 12,- 

Parkeergarage De Beurs € 1,90 € 3,80 € 5,70 € 3,- € 3,-- € 3,- € 9,90 

Parkeergarage Thiemsbrug € 1,80 € 3,60 € 5,40 € 1,804 € 3,60 € 5,40    € 14,- 

Parkeergarage P+R Station € 1,97 € 3,94 € 5,91 € 1,97 € 3,94 € 5,91 € 10,19 5 

Straat en terreinen € 1,90 € 3,80 € 5,70 € 0,00 € 7,60 6 

Tabel 4.3 Overzicht tarieven kortparkeren Hengelo 

Langparkeren 

Aan parkeerders die regelmatig en in de regel ook langer aaneengesloten in dezelfde omgeving 

parkeren, worden parkeervergunningen en abonnementen uitgegeven. Parkeervergunningen 

geven recht op het gebruik van een, meestal langs de weg gelegen, openbare parkeerplaats. Voor 

gebruik van de in de binnenstad van Hengelo gelegen parkeergarages en de openbare weg, zijn de 

op dit moment te verkrijgen maandabonnementen en/of vergunningen weergegeven in 

onderstaande tabel. 

 

Maandabonnementen  Parkeerlocatie Hengelo   

 

Type 

De 

Beurs 

De 

Brink 

Thiemsbrug P+R 

Station 

Openbare 

weg 

1 dag – 24 uur € 10,50 - - - - 

5 dagen - 24 uur - € 120,87 - - - 

6 dagen - 24 uur - € 126,19 - - - 

7 dagen - 24 uur € 62,60 € 130,32 € 68,- € 73,72 € 62,50 7 

7 dagen – 24 uur NS reizigers - - € 48,- - - 

7 dagen 24 uur excl. koopavond  - - € 55,- - - 

7 dagen – 24 uur bewoner € 11,40 € 97,39 - - - 

Kantoor - € 113,77 - - - 

Nacht - € 62,81 - - - 

Nacht + weekend - € 117,91 - - - 

Tabel 4.4 Overzicht tarieven langparkeren Hengelo 

 

                                                           
3 Het tarief bedraagt €1,-- per 28 minuten of een gedeelte daarvan, waardoor het tarief voor een uur 
neerkomt op €3,--. 
4 Op donderdagavond (koopavond) is het tarief € 0,50 per 30 minuten. 
5 Voor NS reizigers is het maximale dagtarief €4,- 
6 Voor sommige terreinen. 
7 De prijs van een dagparkeervergunning voor parkeerterreinen net buiten de binnenstad 
(bijvoorbeeld aan het Mitchamplein en de Ir. M. Schefferlaan) is op dit moment € 12,50 per maand. 



 

Marktconforme abonnementsprijs - Versie : 1.0 - Copyright Spark 6 januari 2020 17 

Aan het verkrijgen van een parkeervergunning worden gebruikelijk voorwaarden gesteld. Zo kan 

verlangd worden dat een aanvrager bijvoorbeeld bewoner van een bepaald gebied is. Ook kan het 

aantal te verkrijgen vergunningen gemaximeerd zijn, of ligt de prijs van een 2e vergunning wat 

hoger.  

4.3 Loopafstanden 

Van belang is om vast te stellen dat parkeerders bij voorkeur in de nabijheid van hun bestemming 

parkeren. Hierna volgt een weergave van de beschrijving van de loopafstanden uit de Nota 

Autoparkeren Hengelo 2008 – 2012. Op basis van deze nota worden loopafstanden van 350 meter 

voor bezoekers en loopafstanden van 500 meter voor werknemers acceptabel geacht. Dat betekent 

dus dat het acceptabel geacht is dat werknemers tot op een afstand maximaal 500 meter van hun 

werkplek parkeren. Voor de beeldvorming is in onderstaande plattegrond (Figuur 4.2) de buitenrand 

van de binnenstad weergegeven met een lichtblauw gestippelde lijn. Als geaccepteerde 

loopafstand is in dezelfde plattegrond door middel van een paars gekleurde stippellijn, met een 

straal van 400 meter (100 meter ter compensatie van omlopen) ten opzichte van de binnenstad, 

weergegeven. Uit de contouren van het gebied wordt duidelijk dat, vanaf ongeacht de locatie waar 

de binnenstad begint, op deze afstand niet gereguleerde, gratis parkeerplaatsen aanwezig zijn.  

 

 

Figuur 4.2 Contouren loopafstand binnenstad Hengelo  
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Meer specifiek voor de werkers in het Stadhuis is in onderstaande plattegrond vanuit het Stadhuis 

een cirkel met een straal van 400 meter weergegeven. Ook hier blijkt dat binnen deze afstand de 

mogelijkheid tot gratis parkeren aanwezig is. Nadrukkelijk dient er dan ook rekening gehouden te 

worden met het feit dat werkers in het Stadhuis uitwijkgedrag kunnen gaan vertonen. 

    

 

Figuur 4.3 Straal 400 meter rond nieuwe Stadhuis, gemeente Hengelo  

4.4 Huidig gebruik parkeervoorzieningen 

De binnenstad van Hengelo heeft iets minder dan 3.000 parkeerplaatsen (peiljaar 2019). Een deel 

van deze parkeerplaatsen (ruim 1.800) ligt langs de openbare weg en een deel (bijna 1.100) ligt in 

de drie over het centrum verspreid gelegen openbare parkeergarages. 

 

Van de fiscaal gereguleerde parkeerplaatsen van Hengelo is per gebied over de periode 2018 tot 

en met Q1 2019, op basis van de daadwerkelijk geregistreerde parkeertransacties (tickets en 

mobiel), de bezetting geanalyseerd. Uit de transacties blijkt dat de maximaal waargenomen 

gelijktijdige bezetting ruim 600 parkeerplaatsen is. Als gevolg van voorziene (her)ontwikkelingen 

van het programma en een verkleining van het aantal parkeerplaatsen, zal de parkeerdruk op het 
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parkeerareaal de komende jaren wat toenemen. Uit deze cijfers blijkt dat de parkeerbehoefte van 

de werkers in het Stadhuis kan worden opgevangen in het beschikbare parkeerareaal. Om te 

voorkomen dat de druk op de parkeervoorzieningen rond het Stadhuis te hoog wordt, is het 

gewenst om met name de werkers een passend alternatief te bieden. Zoals in het volgende 

hoofdstuk wordt becijferd, beschikt de op loopafstand gelegen parkeergarage De Beurs hiervoor 

over een zekere restcapaciteit.  
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5 Parkeergarage De Beurs 
 

5.1 Huidig productaanbod 

Parkeergarage De Beurs is goed bereikbaar voor auto’s en gelegen tegen het voetgangersgebied 

van de binnenstad. Afhankelijk van het moment wordt de parkeergarage gebruikt door de 

bezoekers van de in zijn verzorgingsgebied gelegen functies. Dit zijn onder meer 

binnenstadbezoekers, werkers, hotel- en theatergasten. Met verschillende producten wordt op de 

parkeerbehoefte ingespeeld op de specifieke behoefte van deze klanten. Voor incidentele 

parkeerders geldt het kortparkeertarief en voor frequente parkeerders die veelal langer parkeren 

zijn abonnementen beschikbaar. De huidige tarieven voor de kort- en langparkeerders werden al 

weergegeven in tabellen 4.3 en 4.4.  

5.2 Bezetting 

De samenstelling van de gebruikers van de parkeergarage maakt dat de parkeerdruk zich op dit 

moment met name concentreert op de zaterdag(middag) en de (theater)avonden. Uit onderzoek 

blijkt ook dat het gebruik van parkeergarage De Beurs op doordeweekse dagen gedurende 

werktijden beperkter is dan op de hiervoor genoemde momenten. De beschikbare restcapaciteit 

sluit aan bij de behoefte van de werkers en kan dan ook benut worden. De huidige in de binnenstad 

werkzame werkers maken tot op dit moment echter beperkt gebruik hiervan.  

 

In de tabellen hieronder staan bezettingsgegevens per weekdag en tijd van de dag. Dit beslaat de 

periode van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. Tabel 5.1 laat de gemiddelde bezetting zien (in aantal 

geparkeerde auto’s), tabel 5.2 het maximum aantal. Elke combinatie van weekdag en tijd is dus 

een reflectie van ongeveer 65 (wekelijkse) observaties. De capaciteit in parkeergarage De Beurs is 

315 parkeerplaatsen. 
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Tabel 5.1 Gemiddelde bezetting De Beurs  Tabel 5.2 Maximale bezetting De Beurs 

Het is duidelijk dat het zwaartepunt van de parkeervraag op de avonden en in de weekends ligt. 

Een abonnement gericht op werkende forensen zou dus met name vraag stimuleren op tijden dat 

parkeergarage De Beurs tot nog toe onderbezet is gebleven. Zelfs op de aller drukste momenten is 

parkeergarage De Beurs op maandag tot en met vrijdag, tussen 8 uur ’s ochtends en 6 uur ’s 

avonds, vrijwel nooit meer dan half bezet. 
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6 Interpretatie enquête resultaten 
 

6.1 Gemeente 

In 2018 heeft de gemeente Hengelo DTV Consultants onder haar medewerkers een 

mobiliteitsonderzoek laten verrichten. In vervolg op dit onderzoek zijn dit jaar twee enquêtes 

gehouden. De eerste vormde een actualisatie van het mobiliteitsonderzoek, het vervolg hierop 

bevatte enige wijzigingen in de vraagstelling8. 

 

In eerste instantie zijn 535 vragenlijsten online ingevuld. Van de respondenten werkt 97,9% op het 

huidige Stadskantoor en 2,1% in ‘Markant’. Omdat de gemeente 675 werknemers heeft, is de 

responsratio daarmee 79,3%, ruim voldoende om betrouwbare uitspraken te doen voor alle 

gemeentemedewerkers en hun verwachte gedrag na de verhuizing.  

De latere versie is ook naar alle 675 gemeentemedewerkers gestuurd; deze is door 534 mensen 

gestart, door 492 beëindigd, wat nog steeds een goede responsratio van 72,9% betekent. Voor het 

onderzoek beschreven in dit rapport is deze versie bruikbaarder. 

In de tweede versie is de eerste vraag over de prijsstelling voor parkeergarage De Beurs door 189 

mensen beantwoord. Het verlies aan respondenten voor deze vraag kan vrijwel geheel verklaard 

worden doordat sommige mensen niet verhuizen naar het centrum (12), niet van plan zijn met de 

auto te gaan reizen (256) of, als ze dat wel gaan doen, zeker niet in een garage gaan parkeren 

(67). 

 

Van de respondenten zeggen 19 dat ze een straatparkeervergunning voor € 62,50 zouden willen 

aanschaffen, terwijl 237 mensen dat niet zouden doen.  

 

143 respondenten zijn van plan voor € 12,50 per maand op een langparkeerterrein te parkeren, 

terwijl 91 mensen zeggen dat niet te gaan doen.  

 

  

                                                           
8 De intentie was om één gezamenliljk vervolg-enquête te sturen, maar dit is om logistieke redenen 
niet gelukt. 
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Op de vraag welke garage het meest aantrekkelijk is, komen de volgende antwoorden: 

 

Parkeergarage DTV enquête DTV enquête vervolg 

De Brink 0 0% 6 2% 

Thiemsbrug 57 25% 157 61% 

De Beurs 68 29% 29 11% 

Zeker niet 106 46% 67 26% 

Totaal 231 100% 259 100% 

Tabel 6.1 Aantrekkelijkste garage 

Het is duidelijk dat de antwoorden op de vragen uit de vervolg enquête een ander beeld schetsen 

dan de vlak daarvoor uitgevoerde enquête. 

 

Dit is opmerkelijke en lastig te verklaren. Het zou kunnen komen door een andere vraagstelling: 

• DTV onderzoek: “Geef aan van welke parkeergarage je gebruik zou willen maken”; 

• Aanvullend onderzoek: “Geef aan van welke parkeergarage voor jou het meest 

aantrekkelijk is”. 

Het lagere percentage voor de optie ‘zeker niet’ lijkt hiermee samen te hangen, maar hoe het 

subtiele verschil in vraagstelling tot zo’n grote verandering voor de relatieve voorkeuren voor 

parkeergarage Thiemsbrug en parkeergarage De Beurs kunnen leiden is niet duidelijk.  

 

De vragen met betrekking tot de prijsstelling voor parkeergarage De Beurs zijn ook verschillend 

beantwoord; dit is niet verrassend, want de genoemde prijzen waren anders, en de verwijzing naar 

deze vragen op basis van eerder gegeven antwoorden was ook gewijzigd. Dit was de reden voor 

het sturen van de aanvullende vragen, maar het is toch interessant om te zien wat de respondenten 

in de twee vlak na elkaar gehouden enquêtes zeggen. Om dat te illustreren zijn de enquête 

gegevens samengevat in twee prijs-volume curves, die aangeven hoeveel mensen bij elk prijspunt 

een maandabonnement voor parkeergarage De Beurs zouden aanschaffen. 

 

De precieze vraagstelling is hier ook van belang; de verschillen tussen de DTV-enquête en de 

aanvullende vragen kunnen als volgt worden samengevat: 

• De eerste versie vroeg specifiek naar de prijspunten € 20,-, € 30,- en € 40,-; de 

aanvullende versie vroeg naar € 40,-, € 50,- en € 60,-; 

• De eerste versie vroeg bij die tarieven “ga je er gebruik van maken?”, de aanvullende 

versie “heeft parkeergarage De Beurs (dan) je eerste voorkeur?”; 
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• De eerste versie vroeg bij afwijzing van het laagste tarief (€ 20,-) “welk bedrage vind je 

redelijk?” en de aanvullende versie vroeg “Met welk abonnementsgeld zou deze 

parkeergarage je favoriete optie zijn?”. 

 

Voor de eerste versie ziet de vraagcurve er als volgt uit: 

 

 

Diagram 6.1 Vraagcurve parkeergarage De Beurs op basis van eerste enquête 
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Voor de aanvullende versie ziet het er zo uit: 

 

 

Diagram 6.2 Vraagcurve parkeergarage De Beurs op basis van vervolg-enquête 

 

De grafiek hieronder bevat een staafdiagram die het aantal respondenten per prijspunt weergeeft 

(linker y-as), alsmede een lijngrafiek die de totale omzet bij elke prijs geeft (rechter y-as). Deze 

omzet is berekend door de prijs te vermenigvuldigen met het aantal mensen dat die prijs of meer 

zou willen betalen. 

 

 

Diagram 6.3 Redelijke prijs en omzet – oorspronkelijke enquête 
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De diagram hieronder toont dezelfde data voor de aanvullende versie: 

 

 

Diagram 6.4 Redelijke prijs en omzet – aanvullende enquête 

 

Een aantal observaties: 

• Het aantal respondenten dat zich over de prijs uitlaat, ligt bij de aanvullende enquête ruim 

twee keer zo hoog; 

• Bij de aanvullende enquête noemt niemand spontaan een bedrag hoger dan het in 

eerdere vragen geopperde bedrag; bij de eerste versie is dit wel het geval. Ook al gaat dit 

maar om drie mensen, het geeft wel aan dat de precieze vraagstelling er toe doet, omdat 

er mensen zijn die parkeergarage De Beurs voor € 20,- niet zouden gebruiken, maar dat 

wel een redelijke prijs vinden (voor anderen); 

• De vraag verdubbelt (ruim, in de eerste versie) als de prijs van € 30,- naar € 20,- zakt, 

maar bij een verdere prijsdaling is de vraagstijging gering. Hoewel er enkele principiële 

respondenten zijn die aangeven niet te willen betalen voor werk-gerelateerd parkeren, is 

een meerderheid bereid om € 20,- per maand te betalen voor een maandabonnement; 

• De omzet is duidelijk het hoogst bij € 20,- (aannemende dat er maar één tarief gekozen 

kan worden).  

Als het aan de gemeentemedewerkers zou liggen, dan wordt het tarief voor een 

maandabonnement in parkeergarage De Beurs € 20,-, hoewel er ook bij € 40,- - € 60,- nog vraag 

overblijft. 
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Het is dan interessant om te kijken of de voorkeur voor een garage nog voorspellende kracht heeft 

voor het tarief waarbij parkeergarage De Beurs favoriet wordt. Dit is geïllustreerd in onderstaande 

diagram. 

 

 

Diagram 6.5 Relatie tussen redelijke prijs en meest aantrekkelijke garage 

 

Dat mensen die zeker niet van een garage gebruik gaan maken € 0,- invullen is logisch en 

consistent. Daarnaast valt op dat – hoewel het grote verschil in respondenten een vergelijking wat 

lastiger maakt – mensen voor wie Thiemsbrug het meest aantrekkelijk is relatief minder willen 

betalen voor parkeergarage De Beurs (de gegevensreeks is onder breder dan boven), terwijl de 

mensen voor wie parkeergarage De Beurs het aantrekkelijkst is er meer voor willen betalen. Ook dit 

lijkt logisch en consistent.  

 

Het suggereert ook dat het voor het aantrekken van een aanzienlijk deel van de 

gemeentemedewerkers de minder gunstige ligging van parkeergarage De Beurs vertaald zal 

moeten worden in de (relatieve) prijs van het abonnement, wat wil zeggen dat het tarief (ruim) 

onder de € 55,- per maand moet komen te liggen. 

6.2 Andere werkgevers binnenstad 

De enquête voor werknemers in de binnenstad werd namens Stichting Centrummanagement 

Hengelo verstuurd naar 275 email-adressen van leden, met het verzoek dit binnen het bedrijf te 

verspreiden. Er zijn 167 bruikbare responses ontvangen. Een deel van deze respondenten (41) 
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komt niet met de auto naar het werk, en een aantal respondenten heeft hier en daar vragen 

onbeantwoord gelaten. 

In vergelijking met de enquête onder gemeentemedewerkers is de responsratio dus iets lager (60% 

versus 73-79%), maar ook moet bedacht worden dat vrijwel alle gemeentemedewerkers de 

enquête ontvangen hebben, terwijl dit voor de werkers in de binnenstad zeker niet gezegd kan 

worden. Bij de laatste groep gaat het dus om een steekproef, niet een onderzoek onder de gehele 

populatie (dit was ook niet de ambitie). 

 

Gevolg is uiteraard dat de onderstaande analyses met minder zekerheid tot algemeen geldende 

conclusies voor de gehele populatie kunnen leiden.  

 

 

Tabel 6.2 Relatie tussen huidige parkeerlocatie en meest aantrekkelijke garage 

 

 

Tabel 6.3 Relatie tussen meest aantrekkelijke parkeergarage en parkeergarage De Beurs als overweging 

 

Van de respondenten parkeert een grote meerderheid nu gratis, 

op straat, buiten de binnenstad. 

 

Van de parkeergarages is De Beurs het populairst, zowel in daadwerkelijk gebruik (12%, 

vergeleken met 4% voor Thiemsbrug en 0% voor De Brink) als in opgegeven voorkeur (28%, 

vergeleken met 11% voor Thiemsbrug en 12% voor De Brink). Opvallend is dus dat parkeergarage 

De Brink voor een kwart van de mensen die een parkeergarage overwegen de favoriete optie is, 

maar dat niemand daar ook daadwerkelijk parkeert. Hoewel niet naar de achterliggende redenen is 

Huidig de Beurs de Brink Thiemsbrug Geen Totaal

de Beurs 12 1 0 0 13

de Brink 0 0 0 0 0

Thiemsbrug 0 0 4 0 4

Straat (€) 2 6 1 9 18

Gratis 15 6 7 44 72

Niet 1 0 0 0 1

Totaal 30 13 12 53 108

Meest aantrekkelijke garage

de Beurs? de Beurs de Brink Thiemsbrug Geen Totaal

Ja 30 5 4 0 39

Nee 0 8 8 0 16

Totaal 30 13 12 0 55

Meest aantrekkelijke garage



 

Marktconforme abonnementsprijs - Versie : 1.0 - Copyright Spark 6 januari 2020 29 

gevraagd, is de prijsstelling van parkeergarage De Brink ten opzichte van de andere 

parkeergarages hier waarschijnlijk debet aan. 

 

De centrale ligging van parkeergarage De Beurs maakt dat 71% van de respondenten (die deze 

vraag beantwoordden) parkeergarage De Beurs als parkeeroptie zouden overwegen. Tegelijkertijd 

moet bedacht worden dat dit in absolute zin betekent dat er maar 9 mensen zijn voor wie 

parkeergarage De Beurs niet de meest aantrekkelijke optie is, maar wel het overwegen waard. 

Voordat de discussie over tarieven gaat lijkt men dus vrij honkvast, en niet bijzonder geneigd om 

een andere dan de meest aantrekkelijke garage te kiezen. 

 

Tabel 6.2 geeft aan hoe de antwoorden op de vraag waar men nu parkeert zich verhouden tot de 

antwoorden op de vraag wat de meest aantrekkelijke optie is. Duidelijk is dat een meerderheid van 

de respondenten nu gratis parkeert en dat ook in de toekomst zal blijven doen. 

 

De een na grootste groep zijn mensen die nu gratis parkeren, maar voor wie parkeergarage De 

Beurs de meest aantrekkelijke optie is. Deze mensen zijn waarschijnlijk prijsgevoelig, maar zouden 

parkeergarage De Beurs wel ‘op waarde’ schatten. Hoe hoog die waarde zou zijn is lastig te 

bepalen op basis van hun huidige betalingsbereidheid, aangezien de huidige parkeeroptie ‘gratis’ 

is.  

 

Er zijn geen mensen die nu in parkeergarage De Brink parkeren maar voor wie parkeergarage De 

Beurs aantrekkelijker is, en er is maar 1 respondent die nu in De Beurs parkeert maar liever in 

parkeergarage De Brink zou staan. Ook voor Thiemsbrug geldt dat er geen mensen parkeren voor 

wie parkeergarage De Beurs eigenlijk aantrekkelijker is, en andersom zijn er geen mensen die nu in 

parkeergarage De Beurs parkeren maar liever in parkeergarage Thiemsbrug zouden staan.  

 

De parkeervraag wordt bepaald door een combinatie van logistieke voorkeur, productaanbod en 

prijsstelling/budget. Aannemende dat de logistieke voorkeur niet verandert, zal een verschuiving 

van de vraag als gevolg van een veranderd productaanbod of een andere prijsstelling met name 

plaatsvinden tussen huidige straat- en gratis-parkeerders en de parkeergarage, en dan met name 

parkeergarage De Beurs. 

 

Parkeergarage De Brink krijgt nu 0/13 mensen voor wie het de aantrekkelijkste optie is, dus 0%. 

Voor parkeergarage Thiemsbrug is dit nu 4/12 = 33% en voor De Beurs 12/30 = 40%.  
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Tabel 6.4 Relatie tussen huidige parkeerlocatie en De Beurs als overweging 

 

Uit het combineren van de antwoorden op de vragen waar nu geparkeerd wordt en of 

parkeergarage De Beurs het overwegen waard is, blijkt dat 75% (= 21 / (21+7)) van de mensen die 

nu gratis parkeren, parkeergarage De Beurs zouden overwegen. Hierbij is dus bewust nog geen 

prijsreferentie genoemd, maar als deze mensen een aantrekkelijk aanbod gedaan wordt, dan kan 

deze latente vraag voor parkeergarage De Beurs geactiveerd worden. Voor de huidige 

straatparkeerders is dit percentage slechts 33% (= 3 / (3 + 6)), en voor de huidige parkeergarage 

Thiemsbrug-parkeerders 25% (= 1 / (1+3)). Daarbij zijn de absolute aantallen van deze laatste twee 

groepen ook een stuk kleiner. 

 

In tabel 6.3 werd de relatie tussen de meest aantrekkelijke optie en de neiging om parkeergarage 

De Beurs te overwegen al weergegeven. Interessant is hier dat 5 van de 13 mensen voor wie 

parkeergarage De Brink de meest aantrekkelijke optie is, parkeergarage De Beurs ook zouden 

overwegen. Hoewel parkeergarage De Brink dus op dit moment niet gebruikt wordt door de 

respondenten van de enquête, is er wel overlap in het verzorgingsgebied. 

 

Verder blijkt dat iedereen voor wie parkeergarage De Beurs de meest aantrekkelijke optie is, ook 

zou overwegen om parkeergarage De Beurs daadwerkelijk te gebruiken. Dit lijkt misschien heel 

logisch, maar het betekent dat a. Garage-parkeren een kwalitatief hoogwaardig product is en b. De 

prijsperceptie – op een punt in de enquête waar nog niet over prijs gesproken is – niemand bij 

voorbaat afschrikt. Kortom, 100% van de mogelijke vraag kan geconverteerd worden in 

daadwerkelijke vraag als de prijs, en ook de bepalingen van het abonnement, geen 

onoverkomelijke barrière introduceren. 

de Beurs? de Beurs de Brink Thiemsbrug Straat (€) Gratis Niet Totaal

Ja 13 0 1 3 21 1 39

Nee 0 0 3 6 7 0 16

Totaal 13 0 4 9 28 1 55

Huidige Parkeerlocatie
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Diagram 6.6 Relatie tussen redelijke prijs en werkdagen 

In diagram 6.6 hierboven staat de prijs die als redelijk wordt gezien uitgezet tegen het aantal dagen 

dat men in het centrum van Hengelo werkt. De achterliggende gedachte is dat men meer zou willen 

betalen naar gelang men vaker van de garage gebruik zou maken. Dit zou zich dan vertalen in een 

positieve correlatie, ofwel een lijn die ruwweg van linksonder naar rechtsboven loopt. Noch 

statistisch, noch visueel is zo’n correlatie zichtbaar. Er zijn mensen die 3 dagen werken en € 60,- 

(of meer) redelijk vinden, en er zijn mensen die zes dagen werken die € 10,- redelijk vinden. 

 

 

Diagram 6.7 Relatie tussen redelijke prijs en werkuren 

 

Ook wanneer de redelijke prijs tegen het aantal gewerkte uren wordt uitgezet, is er geen sprake 

van een duidelijk prijs-gerelateerd patroon.  
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Het ontbreken van een positieve correlatie tussen (een betrouwbare indicator van het 

waarschijnlijke) gebruik van de parkeergarage en de prijs die daarvoor betaald wordt is weliswaar 

opmerkelijk, maar wil niet zeggen dat de vraag ongevoelig is voor de prijs. Het betekent enkel dat 

de waardering – in geld – voor het product parkeergarage De Beurs zo verschilt van de ene 

respondent op de andere, dat de effectieve prijs per geparkeerde tijd niet te onderscheiden is. Dit 

zal onder andere komen doordat veel respondenten nu gratis parkeren. Vaak is de prijs van een 

substituut-product een zichtbaar kantelpunt in een prijs-volume grafiek, maar als het substituut 

gratis is, dan is van een kantelpunt geen sprake. 

 

 

Diagram 6.8 Relatie tussen redelijke prijs en huidige parkeerlocatie 

 

De correlatie tussen de huidige parkeeroptie en wat als redelijke prijs wordt gezien, is interessant: 

80% van de mensen die al in parkeergarage De Beurs parkeren denkt dat € 60,- – en sommigen 

wellicht een hogere prijs – redelijk is. Dit kan komen omdat ze de kwaliteit van De Beurs beter 

kennen dan de andere respondenten, maar de kans is groter dat deze mensen in staat of bereid 

zijn om voor garageparkeren te betalen.  

 

Ook valt op dat de mensen die nu gratis op straat parkeren een zeer verschillende indicatie van 

een redelijke prijs geven, van gratis tot (meer dan) € 60,-. 
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Diagram 6.9 Vraagcurve parkeergarage De Beurs 

 

De grafiek hierboven is een andere, meer conventionele manier om de vraag als functie van de 

prijs uit te zetten. Deze grafiek bestaat eigenlijk uit twee delen: voor de prijspunten € 60,-, € 50,- en 

€ 40,- is expliciet – en in aflopende volgorde – gevraagd of parkeergarage De Beurs, in de context 

van de tarieven van parkeergarages Thiemsbrug en De Brink, tegen die prijs het 

voorkeursalternatief zou zijn. Voor de lagere prijspunten is het volume bepaald op basis van de 

vraag wat dan wel een redelijke prijs zou zijn, als ook € 40,- nog te hoog is. 

 

Ondanks deze tweeledigheid is een vrij vloeiend patroon te zien, en ontstaat een vraagcurve die er 

alleszins plausibel uitziet. Rond de € 25,- kan het verloop van de curve waarschijnlijk verklaard 

worden door de verandering in vraagstelling: na € 60,-, € 50,- en € 40,- afgewezen te hebben als te 

hoog, geven respondenten dan uit eigen initiatief een flink lagere prijs, of zeggen dat ze alleen als 

het gratis is in de parkeergarage zouden parkeren. Het vermoeden bestaat dat de onderliggende 

prijsgevoeligheid grosso modo door de stippellijn vertegenwoordigd kan worden, ook al omdat het 

aantal respondenten zo laag is dat het verschil tussen de vraagcurve en de stippellijn statistisch 

waarschijnlijk niet significant is.  
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De stippellijn impliceert een prijselasticiteit van tussen de -0,5 en -19. Voor het deel van de curve 

dat hier geschetst is is de vraag inelastisch, zoals dat voor parkeervraag eerder gevonden is10, en 

wordt de vraag minder elastisch naarmate de prijs zakt, wat overeenkomt met de economische 

theorie op het gebied van prijsbepaling. Het omslagpunt tussen inelastische en elastische vraag lijkt 

bij € 60,- te liggen: dit betekent dat boven die prijs de omzet afneemt naarmate de prijs verhoogd 

wordt, terwijl onder die prijs de omzet afneemt naarmate de prijs verlaagd wordt. Kortom, als de 

binnenstadenquête maatgevend is, en als de enquêteresultaten representatief en betrouwbaar zijn, 

en als het doel omzetmaximalisatie is, en als de daarbij behorende volumes in parkeergarage De 

Beurs ondergebracht kunnen worden, dan zou € 60,- de economisch gezien optimale, en daarmee 

ook marktconforme, prijs zijn. 

 

                                                           
9 Bijvoorbeeld voor een relatief hoge prijs: ((22-20)/20)/((€ 40,- - € 50,-)/€ 50,-)=-0,5; of voor een 

relatief lage prijs ((33-29)/29)/((€ 10,- - € 20,-)/€ 20,-)~-0.3; en voor vrijwel het hele prijsgebied ((33-

20)/20)/((€ 10,- - € 50,-)/€ 50,-)~-0,8 
10 De afstudeerscriptie van Edgar Bijl aan de EUR (‘The price elasticity of demand for parking’) 

bevat een overzicht van verschillende internationale studies die dit veel vaker wel dan niet 

bevestigen. Het is ook logisch, omdat de parkeerkosten maar een gedeelte van de totale reiskosten 

zijn, en dus relatief veel kunnen stijgen voordat alternatief vervoer goedkoper wordt. 
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7 Prijsbepaling 
 

7.1 Op basis van betalingsbereidheid & capaciteit 

Aan het eind van het vorige hoofdstuk werden vier condities genoemd waaraan voldaan moet 

worden om € 60,- als initieel prijspunt te zien. Die condities leiden logischerwijs tot vier vragen: 

1 Is de binnenstad-enquête maatgevend? 

2 Zijn de enquêteresultaten representatief en betrouwbaar? 

3 Is het doel omzetmaximalisatie? 

4 Kan parkeergarage De Beurs de bijbehorende volumes onderbrengen? 

7.1.1 Binnenstad als basis 

Uit de enquêteresultaten blijkt dat de twee doelgroepen als wezenlijk verschillend gezien moeten 

worden. Zowel ligging ten opzichte van de werkplek, de relatie met de exploitant van de garage (de 

gemeente vs. de werkgever), de aard van de doelgroep (open en publiek vs. gesloten) als de 

verhuizing van het Stadskantoor zijn relevante verschillen, die de betalingsbereidheid vrij sterk 

lijken te beïnvloeden.  

 

Als het niet nodig is om één enkel tarief te bepalen, dan is het beter om de twee verschillende 

groepen met twee verschillende prijzen te bedienen. De (hogere) marktconforme prijs kan dan 

aangeboden worden aan de werkers in de binnenstad, en de prijs voor gemeentemedewerkers kan 

daar dan van afgeleid worden door middel van een korting. 

7.1.2 Betrouwbaarheid onderzoek 

Wat betreft de tweede vraag moet opgemerkt worden dat voor de enquête onder werkers in de 

binnenstad zowel het absolute aantal als het percentage respondenten laag is. De precisie en het 

vertrouwen waarmee conclusies uit de resultaten getrokken kunnen worden zullen dus ook relatief 

laag moeten zijn, wat in de praktijk betekent dat die conclusies nog versterkt kunnen worden door 

verificatie op basis van andere informatiebronnen, zoals eerdere ervaring binnen Hengelo of 

vergelijkbare onderzoeken elders. Dat in aanmerking nemend, zijn de resultaten wel degelijk 

bruikbaar en waardevol om beleidsbeslissingen te ondersteunen.  

 

Een laag responspercentage kan de representativiteit ondermijnen, bijvoorbeeld als de enquête 

een bepaald profiel respondent veel meer aanspreekt dan een ander profiel. In dit geval is de 



 

36 Marktconforme abonnementsprijs - Versie : 1.0 - Copyright Spark 6 januari 2020 

enquête aangekondigd als mobiliteitsonderzoek, niet als een onderzoek ten behoeve van de 

prijsbepaling van maandabonnementen in De Beurs. De enquête is dan ook niet alleen door 

automobilisten ingevuld (40% geeft een ander vervoersmiddel aan), of door mensen die in een 

garage willen parkeren (45% overweegt dat niet), dus het lijkt niet onredelijk om aan te nemen dat 

de verhoudingen binnen de respondenten en binnen de doelgroep als geheel vergelijkbaar zijn. 

 

Bij het onderzoeken van prijsgevoeligheid moet ook rekening gehouden worden met de 

mogelijkheid dat respondenten een lagere prijs als ‘redelijk’ aangeven dan wat ze uiteindelijk bereid 

zijn te betalen. Dit geldt met name als het duidelijk is dat de resultaten van invloed zullen zijn op die 

prijsbepaling. Onze enquête ging niet uitsluitend over de prijsbepaling, maar de vragen daarover 

zijn ook niet gecamoufleerd. We moeten dus rekening houden met de kans dat mensen die € 10,- 

als redelijk aangaven ook wel € 15,- zullen betalen, maar ook met de mogelijkheid dat mensen die 

€ 50,- als redelijk aangeven dat uiteindelijk toch niet willen betalen11. 

7.1.3 Is het doel omzetmaximalisatie? 

Het antwoord op de derde vraag, of omzetmaximalisatie het ultieme doel van de exploitatie van De 

Beurs is, is vrijwel zeker negatief. De gemeente is geen commercieel bedrijf, en er zijn 

verscheidene beleids-gerelateerde redenen om een andere prijs-volume combinatie als optimaal te 

bestempelen. Zo wil de gemeente het gebruik van parkeergarages stimuleren voor minder 

zoekverkeer en minder geparkeerde auto’s op straat, maar tegelijkertijd wil de gemeente het 

gebruik van de auto niet stimuleren ten koste van het gebruik van groenere vormen van transport.  

 

De relevante vraag voor deze studie is echter een andere: als de omzet-maximaliserende prijs 

€ 60,- is, en een marktconforme prijs uitgaat van door commerciële belangen gedreven 

marktpartijen, betekent dat dan dat een lagere prijs dan € 60,- niet marktconform zou zijn? 

 

Het antwoord op deze vraag is ook negatief: veel bedrijven zijn bereid winst op te geven voor 

groei12, dus een eventuele focus op volumegroei kan zeker als marktconform aangemerkt worden. 

Bij een dergelijk doel zou dan een prijs onder € 60,- passen. 

                                                           
11 Zie ook voetnoot 15 in sectie 7.1.4 over stated preference and revealed preference. 
12 Ter illustratie: ‘Amazon’s Profit Falls Sharply as Company Buys Growth’ in de New York Times 

van 24 oktober 2019. 
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7.1.4 Restcapaciteit parkeergarage De Beurs 

Het antwoord op de vierde vraag is lastiger te geven, maar over de informatie die benodigd is om 

hem te beantwoorden is wel wat te zeggen.  

• Ten eerste moet de minimale beschikbare capaciteit vastgesteld of ingeschat worden. Hiervoor 

zijn tabellen 5.1 en met name 5.2 in hoofdstuk 5 relevant. Voor de periode januari 2018 t/m 

maart 2019 is de hoogste gemiddelde bezetting tijdens werkuren (maandag t/m vrijdag van 

8:00 uur tot en met 18:00 uur) 79 plaatsen, op donderdag om 18:00 uur (dus de 

bezettingsgraad 79/315=25%), en het gemiddeld aantal vrije plaatsen dus minimaal 236 

(75%)13. De hoogste eenmalige bezetting tijdens werkuren was 168 plaatsen (53%), op 

woensdag 19 september 2018 om 9:00 uur, toen er nog 147 plaatsen (47%) vrij waren.  

 

Als de additionele parkeervraag die door de verkoop van maandabonnementen gegenereerd 

wordt, middels de prijs perfect gecontroleerd zou kunnen worden, dan zou die vraag bij 147 

plaatsen ‘nooit’ tot capaciteitsproblemen leiden14, terwijl een additionele vraag van 236 

plaatsen in zo’n 50% van de weken op enig uur (dus één van de 55 doordeweekse uren) tot 

een volle garage leidt.  

 

Er zijn dus goede redenen om de vraag niet te veel te stimuleren. Aan de andere kant zijn er 

ook nadelen verbonden aan een te risico-averse houding: als de vraag voor De Beurs te weinig 

gestimuleerd wordt dan kan dit – afhankelijk van de prijselasticiteit – tot een onnodig laag 

exploitatieresultaat leiden. Bovendien wordt dan de ontlasting van met name de parkeerdruk op 

straat gereduceerd, wat in het licht van de verhuizing van het Stadskantoor een belangrijk 

beleidsdoel is. 

• Naast de beschikbare capaciteit is natuurlijk de waarschijnlijke vraag naar, en gebruik van, 

maandabonnementen benodigd. Dit kan ingeschat worden met de volgende variabelen, apart 

te bepalen voor de doelgroep binnenstadwerkers en gemeentemedewerkers: 

                                                           
13 Bron: Data van Spark Parkeermonitor (De Beurs Bezetting_2019_04_15_10_22.xls) 
14 Natuurlijk zijn er allerlei factoren die de niet door het maandabonnement gegenereerde vraag 

beïnvloeden, zoals de groei en krimp van het autoverkeer, al dan niet gerelateerd aan de 

verandering in werkgelegenheid in de binnenstad, het aanbod van winkels en dienstverleners in de 

binnenstad en het openen en sluiten van alternatieve parkeeropties. Uit een eerder rapport van 

Spark bleek dat bezoekers van het Stadskantoor een parkeerdruk van zo’n 30 auto’s (gemiddeld, 

gedurende kantooruren) zal veroorzaken. Voor deze kortparkeerders is De Beurs echter niet de 

meest logische parkeeroptie, dus voor de restcapaciteitsberekening voor De Beurs kan dit buiten 

beschouwing worden gelaten. Ook zijn de hier gebruikte cijfers recent, en de onzekerheid rond de 

additionele parkeervraag vrij groot, dus het maken van een preciezere inschatting heeft op dit 

moment niet zo veel zin. 
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a Aantal forensen in elke doelgroep; 

b Aandeel dat tenminste soms met de auto reist of denkt te gaan reizen; 

c Aandeel van die forensen dat overweegt in De Beurs te parkeren; 

d Effect van de prijsbepaling op de conversie van ‘overweging’ naar daadwerkelijk gebruik; 

e Aantal dagen per week dat het abonnement gebruikt wordt. 

De volgende stap is dan het kwantificeren van deze variabelen.  

 

Voor de werkers in de binnenstad komen wij op: 

f In de binnenstad werkten in 2018 ongeveer 4.200 mensen15. In principe is dit dus de totale 

doelgroep voor het maandabonnement; 

g Ongeveer 50% van de respondenten reist voornamelijk met de auto (104/210), waarvan 

een klein deel (14/104) samen met iemand anders. Nog eens 28 mensen reizen wel eens 

met de auto, maar meestal met een ander vervoersmiddel. Tenslotte zijn er nog een paar 

(5) mensen die nu niet met de auto reizen, maar dat in toekomst wel denken te gaan doen. 

Al met al is de auto voor zo’n 65% van de respondenten een relevant vervoersmiddel. 

Het is echter zeer de vraag of dit ook geldt voor de doelgroep als geheel; zo ja, dan 

zouden 65% * 4.200 = 2.730 mensen interesse in een maandabonnement voor De Beurs 

kunnen hebben, maar deze schatting is omgeven met grote onzekerheid. Als het veel 

meer mensen zijn – wat niet erg waarschijnlijk lijkt – dan is een prijs die de restcapaciteit 

beoogt te vullen te laag, en zal die later verhoogd moeten worden. Als het veel minder 

mensen zijn (bijvoorbeeld omdat de leden van Stichting Centrummanagement Hengelo16 

en/of de respondenten van de enquête vaker dan gemiddeld voltijds werken en buiten het 

centrum van Hengelo wonen), dan zal er bij diezelfde prijs nog restcapaciteit over blijven, 

en kan de prijs later verlaagd worden. Omdat 4200 een erg optimistische schatting lijkt; 

omdat een prijsverlaging makkelijker is door te voeren dan een prijsverhoging; en omdat 

een te volle garage tot meer frictie leidt dan een te lege garage, rekenen we hier verder 

met de helft van dat aantal, 2100. 65% daarvan is 1.365 mensen; 

h Bijna de helft van de mensen voor wie de auto een relevante vervoersoptie is, geeft aan 

überhaupt niet in een garage te willen parkeren. Van de andere helft zou 71% De Beurs 

overwegen, wat neerkomt op 485 mensen; 

i Als De Beurs gratis wordt aangeboden is er ongeveer twee keer zo veel vraag als wanneer 

de prijs € 60,- zou zijn (36 vs. 17). De relatie is min of meer lineair. Geëxtrapoleerd zouden 

                                                           
15 Binnenstadmonitor gemeente Hengelo 
16 https://centrummanagementhengelo.nl/over-sch/ 

https://centrummanagementhengelo.nl/over-sch/
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485 mensen De Beurs overwegen bij een prijs van € 0,-, 323 bij een prijs van € 40,-, 282 

bij een prijs van € 50,- en 242 mensen bij een prijs van € 60,-. 

Hierbij moet echter aangetekend worden dat slechts 33% van de respondenten voor wie 

Thiemsbrug de meest aantrekkelijke garage is daar ook daadwerkelijk gebruik van 

maakt17, en dat voor mensen die meer dan één dag per week werken het 

maandabonnement, dat nu € 55,- kost, het goedkoopste product is. Grosso modo kan 

hieruit afgeleid worden dat niet de helft van de vraag verdampt als de prijs € 60,- wordt, 

maar ruim twee derde, waardoor er bij € 60,- niet 242 maar ongeveer 160 mensen over 

zouden blijven (voor de latere berekening zal een gemiddelde van 201 mensen gebruikt 

worden); bij € 50,- zou de vraag niet 282 maar 215 (gemiddeld 249) mensen zijn en bij 

€ 40,- zouden niet 323 maar 269 mensen overblijven (gemiddeld 296);  

j Gemiddeld werken alle respondenten 4.7 dag per week in het centrum. Mensen voor wie 

de auto een relevante vervoersoptie is werken ook gemiddeld 4.7 dag per week in het 

centrum. De aantallen bij punt d hierboven kunnen dus min of meer op alle werkdagen van 

de week verwacht worden. 

 

Voor de gemeentemedewerkers zijn dit onze beste inschattingen: 

k Er werken 675 werknemers in het Stadskantoor; 

l Een eerder DTV-rapport18 meldt dat auto als hoofdvervoersmiddel van 61% naar 40% zal 

dalen na de verhuizing. In de huidige enquête geeft 45% van de respondenten aan van 

plan te zijn met de auto naar het werk te gaan. Dit zou dan overeenkomen met zo’n 300 

mensen; 

m Tabel 6.1 suggereert dat voor 11% van de gemeentemedewerkers die de aanvullende 

enquête beantwoordden De Beurs het meest aantrekkelijk is, terwijl in de eerdere versie 

29% van de antwoorden op de vraag of men van De Beurs gebruik zou willen maken 

bevestigend was. Een gemiddelde van 20% zou betekenen dat 150 mensen concrete 

interesse in een maandabonnement in De Beurs hebben; 

n Als 150 mensen voor niets in De Beurs zouden parkeren, dan suggereert de vraagcurve uit 

paragraaf 6.1 (diagram 6.2) dat 1/3 daarvan, dus 50 mensen, dat ook nog bij € 40,- heeft, 

en nog maar 10 mensen bij een prijs van € 60,-; 

                                                           
17 In de micro-economie is het verschil tussen stated preference en revealed preference uitgebreid 
bestudeerd en gedocumenteerd, bijvoorbeeld door Mark Wardman in the Journal of Transport 
Economics and Policy, vol. 22, 1988.  
18 Rapportage mobiliteitsenquête definitief 08052018 
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o 84% van de respondenten reist 4 dagen per week of vaker naar het werk. Mensen die 

minder dan vijf dagen per week werken, hebben vaak de woensdag of vrijdag vrij. Op die 

dagen zou de vraag dus met minder plaatsen stijgen dan de getallen die onder punt d 

genoemd worden, maar voor de andere werkdagen zal er geen sprake zijn van een 

reductie vanwege deeltijdwerkers. 

 

Samengevat suggereren deze berekeningen dat er bij een prijs van € 60,- een vraag van 200 + 10 

= 210 plaatsen zou zijn, bij een prijs van € 50,- een vraag van 249 + 30 = 279 en bij een prijs van 

€ 40,- een vraag van 296 + 50 = 346. Deze getallen moeten niet al te precies genomen worden, 

maar bij een restcapaciteit van minimaal 236 plaatsen is er wel een gerede kans dat bij een enkele 

prijs van € 40,- er enige tientallen gegadigden teleurgesteld moeten worden19. 

 

De omzet zou bij een prijs van € 60,- op € 151.200,- per jaar komen; bij € 40,- zou de opbrengst 

naar verwachting lager uitkomen, omdat de vraag dan de gegarandeerde restcapaciteit 

waarschijnlijk zal overtreffen. 

7.2 Op basis van alternatieven in Hengelo 

De belangrijkste alternatieven voor De Beurs, met hun tarieven, zijn voor werkers in de binnenstad: 

• Gratis op straat, buiten het centrum. De kwaliteit hiervan is relatief laag, met name vanwege de 

afstand tussen parkeerplaats en werkplek (zie figuur 4.2 voor een overzicht van de gratis 

parkeermogelijkheden). Ook zal men soms enige tijd kwijt zijn om een parkeerplaats te vinden. 

Gebrek aan bewaking en overkapping zijn andere redenen waarom deze optie kwalitatief 

inferieur is, maar zoals de enquêteresultaten aangeven kiest het merendeel van de 

respondenten op dit moment wel voor deze optie; 

• Betaald op straat, in het centrum. De kwaliteit is vergelijkbaar met straatparkeren buiten het 

centrum, maar de kortere afstand naar de werkplek is aantrekkelijk, en voor sommigen (zo’n 

15%) het parkeertarief van € 1,90 per uur of € 62,50 per maand waard; 

• Parkeerterreinen, € 12,50 per maand; 

• Parkeergarage Thiemsbrug: Dit kost € 55,- per maand, maar wordt door de werkers in de 

binnenstad heel weinig gebruikt; 

• Parkeergarage De Brink: Dit kost € 113,- per maand en is dus veel duurder dan parkeergarage 

Thiemsbrug. Dit kan meerdere redenen hebben, maar het is aannemelijk dat dit met name een 

reflectie is van de commerciële doelstellingen van de exploitant, Q-Park. Voor de werkers in de 

                                                           
19 Deze berekening geeft ook aan dat een enkele abonnementsprijs voor beide doelgroepen 

waarschijnlijk leidt tot hetzij een situatie waar maar heel weinig gemeentemedewerkers in 

parkeergarage De Beurs parkeren, of een situatie waar de vraag het aanbod overstijgt. 
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binnenstad is deze prijsstelling zodanig hoog dat geen enkele respondent hiervan gebruik 

maakt, terwijl het voor ongeveer een kwart van de mensen die een garage overwegen de 

meest aantrekkelijke garage is. 

 

Eerder is al beargumenteerd dat boven een tarief van € 60,- de vraag elastisch wordt, en de omzet 

dus afneemt bij verdere prijsstijging. Dit, gekoppeld aan het feit dat geen van de ruim 110 

respondenten die (soms) met de auto naar hun werk gaan bereid is om € 113,- te betalen, betekent 

dat het tarief dat Q-Park hanteert voor de doelgroep(en) die de gemeente met parkeergarage De 

Beurs wil bedienen veel te hoog is. 

 

Het straatparkeren binnen het centrum, voor € 62,50 per maand, kan gezien worden als een vrij 

gelijkwaardig alternatief voor parkeergarage De Beurs. Persoonlijke voorkeuren verschillen 

natuurlijk, en ook de looptijd naar de werkplek zal voor de één gunstiger zijn vanaf de 

straatparkeerplek en voor de ander vanaf de garage; belangrijker is waarschijnlijk de tijd die het 

kost om een parkeerplek te vinden. Op straat zal dit sterk verschillen per dag en dagdeel. In de 

garage is het de bedoeling dat de prijs niet zo laag wordt dat beschikbaarheid hier vaak een 

probleem zal zijn, maar dat niet bekend is tegen welke prijs dat zou gebeuren is nu juist één van de 

reden voor het uitvoeren van deze studie. Op basis hiervan zou men kunnen concluderen dat het 

tarief van € 62,50 een relevante benchmark is. Wat daar echter tegen pleit is het feit dat 89% van 

de respondenten aangeeft dit niet eens te overwegen als parkeeroptie. Dit suggereert, in lijn met 

eerdere bevindingen, dat de prijs eerder onder dan boven € 60,- zou moeten liggen. 

7.3 Op basis van vergelijkbare markten 

In paragraaf 2.2.1 is al opgemerkt dat een marktconforme evenwichtsprijs voor parkeren zeer zal 

verschillen van de ene markt tot de andere, zelfs als de fysieke locaties veel overkomsten vertonen. 

Dit omdat aanpassing van met name de parkeercapaciteit in gebouwde parkeergarages grote 

investeringen met zich meebrengt, wat leidt tot een trage aanpassing van het aanbod aan de 

(veranderende) vraag. 

 

Daarbij moet ook bedacht worden dat de markten in andere plaatsen net zomin ideale voorbeelden 

van vrije markten zijn als Hengelo. De invloed van een niet-commercieel beleid op de tarieven is 

immers overal waar niet-commerciële instellingen een groot deel van het aanbod voor hun rekening 

nemen relevant. 
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Toch is het zinvol om te kijken wat de tarieven voor een maandabonnement voor een 

parkeergarage zijn in het centrum van steden in de omgeving van Hengelo. Tabel 7.1 bevat een 

aantal voorbeelden uit het centrum (de rand) van Deventer, Enschede en Almelo, voor een 

abonnement van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren. 

 

 

Tabel 7.1 Overzicht vergelijkbare steden in de omgeving 

 

Uit dit beknopte overzicht blijkt een aantal dingen: 

• Het straattarief ligt in Hengelo op een vergelijkbaar niveau als in Almelo, maar beduidend 

lager dan Deventer en met name Enschede; 

• De verschillen tussen maandtarieven zijn groot, zowel tussen als binnen de verschillende 

steden, groter dan de verschillen voor de uurtarieven op straat en in de parkeergarage; 

• Q-Park zit met het uurtarief vaak iets hoger dan de gemeente; bij de abonnementen is dit 

echter altijd het geval. Dit is een aanwijzing dat Q-Park een andere visie heeft op de 

zakelijke langparkeermarkt dan deze gemeentes; 

• Het maandtarief ligt tussen de 15 (Oosterborgh) en 58 (De Boreel) keer het uurtarief in 

dezelfde parkeergarage; voor De Beurs zou dat een maandtarief tussen € 29,- en € 110,- 

betekenen. Als alleen gemeentelijke vermenigvuldigingsfactoren gebruikt worden dan is 

de bovengrens € 91,-. 

De verschillen zijn groot, en zullen de inschatting van de marktconforme vraag voor De Beurs dus 

niet erg beïnvloeden. Wel kan gezegd worden dat een tarief lager dan € 29,- of hoger dan € 110,- 

moeilijk als ‘marktconform’ bestempeld kan worden. 

7.4 Gerelateerde beslissingen 

Dit onderzoek richtte zich op de vraag wat een marktconforme prijs voor een maandabonnement in 

parkeergarage De Beurs zou zijn. Deze vraag wordt elders in dit rapport beantwoord. Het is echter 
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voor de bredere discussie over de exploitatie van parkeergarage De Beurs wellicht nuttig om ook 

andere, gerelateerde beslissingen kort aan te stippen: 

• Product: Een maandabonnement zal voornamelijk die mensen aanspreken die een 

voltijdsbetrekking hebben, elke dag op dezelfde locatie werken en niet van alternatieve 

vervoersopties gebruik kunnen of willen of maken. Voor mensen die minder vaak reizen 

zou een flexibeler abonnement – bijvoorbeeld een soort strippenkaart – aantrekkelijker 

zijn. Voor mensen in een duobaan, of bedrijven met een wisselend personeelsbestand, 

zou een deelabonnement wellicht een oplossing zijn. Hetzelfde geldt voor bedrijven met 

een vrij vast aantal, maar wisselende bezoekende klanten (bijvoorbeeld sportschool of 

advocatenkantoor); 

• Introductiekorting: Uit de enquêteresultaten blijkt dat veel mensen niet gewend zijn om in 

een parkeergarage te parkeren, en misschien ook aannemen dat dit duur is. Het 

bestaande abonnement voor De Beurs wordt nauwelijks gebruikt, ongetwijfeld omdat het 

(inderdaad) te duur is, maar bekendheid en gewenning spelen misschien ook een rol. 

Hoewel de vraag over het algemeen inelastisch leek, is er toch wel degelijk meer interesse 

bij een lagere prijs. Om deze mensen een tijdje te laten wennen aan het gemak van een 

vaste en beschermde parkeerplek, zou de gemeente kunnen overwegen om een 

introductiekorting te hanteren voor het eerste jaar. Dit zou ook een manier zijn om aan de 

relatief lage betalingsbereidheid van de eigen werknemers tegemoet te komen, zonder 

permanent de financiële exploitatie van parkeergarage De Beurs te ondermijnen. 
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8 Aanbevelingen 
 

Parkeergarage De Beurs ligt relatief gunstiger voor de werknemers in de binnenstad dan voor 

werknemers van de gemeente. Ook lijken de enquête-resultaten van de gemeente-enquête aan te 

geven dat in ieder geval een flinke minderheid van de respondenten van mening is dat zij niet 

zouden hoeven te betalen voor een goede parkeerplek. Dit effect wordt waarschijnlijk versterkt door 

het feit dat de gemeente, dat wil zeggen de werkgever, het onderzoek uitvoert (althans daarvoor de 

opdrachtgever is), waardoor de antwoorden gebaseerd zijn op een combinatie van 

betalingsbereidheid en productwaardering aan de ene kant, en gevoelens gerelateerd aan de 

relatie met de werkgever aan de andere kant.  

 

Daarbij speelt waarschijnlijk ook mee dat de gemeentemedewerkers niet zelf besloten hebben om 

het Stadskantoor te verhuizen, en om die reden denken dat de gemeente eventuele extra kosten 

op zich neemt, danwel zou moeten nemen. 

 

Hoewel de afstand tussen parkeergarage De Beurs en de werkplek dus enigszins verschilt voor de 

twee groepen geënquêteerden, en hoewel het aantal respondenten uit de binnenstad relatief laag 

was, zijn de resultaten van deze laatste groep zeker waardevol voor de bepaling van een 

marktconforme prijs.  

8.1 Prijsdifferentiatie 

Tegelijk vormen de verschillen tussen de geënquêteerde groepen goede redenen voor 

prijsdifferentiatie, waarbij de gemeentemedewerkers een prijs betalen die wel op de marktconforme 

prijs gebaseerd is, maar waarop een – deels tijdelijke – korting wordt toegepast, omdat: 

1. Parkeergarage De Beurs vanuit het nieuwe Stadskantoor logistiek gezien voor de meeste 

werknemers niet de meest aantrekkelijke optie is; 

2. Deze doelgroep nieuw op de markt komt en middels een introductiekorting tot loyale 

klanten gemaakt kunnen worden; 

3. Het risico van over-stimulering van de vraag door middel van een introductiekorting klein 

is, gezien de relatief beperkte doelgroep (675 mensen, vergeleken met misschien wel 

duizenden potentiële klanten in de binnenstad); 

4. De gemeente haar eigen medewerkers niet graag de parkeerdruk rond het Stadhuis wil 

laten opvoeren; 

5. De gemeente de impact van de (gedwongen) verhuizing wil verzachten; 
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6. Er enige overeenkomst is met de situatie voor bewoners, die slechts € 11,40 per maand 

betalen, veel minder dan de commerciële prijs. 

Van deze redenen kunnen de eerste drie gezien worden als marktconform, in de zin dat een 

commercieel gedreven parkeerexploitant dezelfde overweging zou kunnen maken; de overige 

redenen zijn gerelateerd aan (parkeer)beleid en aan de relatie tussen werkgever en werknemer, en 

dus minder marktconform. 

8.2 Prijsredenatie 

Als deze prijsdifferentiatie verenigbaar is met het (personeels)beleid van de gemeente Hengelo en 

de relevante wettelijke bepalingen, dan zou de marktconforme prijs voor een maandabonnement in 

parkeergarage De Beurs, te betalen door iedereen behalve de gemeentemedewerkers, als volgt 

beredeneerd kunnen worden: 

• Het huidige maandabonnement in De Beurs kost € 62,60. Dit genereert een 

verwaarloosbare 0,3% van de parkeerproductie20; 

• Rond € 60,- wordt de vraag elastisch, zelfs voor een puur commerciële exploitatie zou dit 

een logische bovengrens zijn. Op dit prijsniveau is parkeergarage De Beurs duurder dan 

parkeergarage Thiemsbrug, een parkeergarage die doorgaans een vrij lage bezetting 

heeft; 

• Op € 55,- is parkeergarage De Beurs even duur als parkeergarage Thiemsbrug; hoewel 

parkeergarage De Beurs voor veel binnenstadwerkers gunstiger ligt, kan tegen hetzelfde 

tarief geen drastisch hogere abonnementsverkoop dan in parkeergarage Thiemsbrug 

worden verwacht. Om forensen in significante aantallen in parkeergarage De Beurs te 

laten parkeren zal de prijs dus lager moeten zijn (wellicht ook voor parkeergarage 

Thiemsbrug); 

• Onder € 30,- komt de prijs op ongeveer de helft van een toch vrij vergelijkbaar alternatief 

(parkeergarage Thiemsbrug) en op een kwart van een commercieel alternatief 

(parkeergarage De Brink, waar overigens door forensen erg weinig gebruik van wordt 

gemaakt). Bij tarieven op dit niveau groeit het risico dat sommige forensen van het OV 

naar de auto overstappen; 

• Onder € 40,- is de vraag al flink inelastisch, wat betekent dat stimulatie van de vraag door 

middel van korting inefficiënt geworden is; 

                                                           
20 Bron: Data van Spark Parkeermonitor (De Beurs Bezetting_2019_04_15_10_22.xls) 
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• Bovendien pleit de relatieve grootte van de doelgroep (het forenzende deel van de ruim 

4.000 binnenstadwerkers) in relatie tot de min of meer gegarandeerde restcapaciteit (200-

250 plaatsen) ervoor om in ieder geval niet meteen een prijs te bepalen die tot krapte leidt, 

en bij € 40,- is er een aanzienlijke kans dat dat zou gebeuren; 

• De vergelijking met andere plaatsen in de regio biedt niet heel veel houvast, omdat de 

tarieven uiteen liepen van € 31,- tot € 129,-, en ook aangepast voor verschillen in lokale 

uurtarieven nog steeds tot een bandbreedte van € 29,- tot € 110,- leiden. 

Hieruit volgt dat als er gezocht wordt naar een enkele marktconforme prijs – dus de evenwichtsprijs 

die tot stand zou komen in een vrije markt waar zowel vraag als aanbod door economische 

drijfveren bepaald worden – deze redelijkerwijs op € 50,- per maand vastgesteld kan worden. 

8.3 Aanbevelingen 

Op basis van het voorgaande zijn drie aanbevelingen te formuleren.  

8.3.1 Aanbeveling 1 

De eerste aanbeveling is om de prijs voor een parkeerabonnement in parkeergarage De Beurs voor 

binnenstadwerkers op € 50,- per maand te stellen. 

8.3.2 Aanbeveling 2 

Bij deze prijs zullen maar zeer weinig gemeentemedewerkers een abonnement aanschaffen.  De 

tweede aanbeveling is dan ook om gemeentemedewerkers, ook om de andere redenen die 

hierboven al aangehaald zijn, met een andere prijs21 te bedienen, door een permanente korting van 

€ 10,- te geven, en daar bovenop voor het eerste jaar een introductiekorting van nog eens € 10,-. 

De aanvankelijke netto prijs22 is dan € 30,- per maand; na de introductieperiode stijgt die naar 

€ 40,-. Natuurlijk biedt dit ook de mogelijkheid om daarvan af te zien als na een jaar blijkt dat er nog 

steeds veel restcapaciteit in parkeergarage De Beurs is. 

  

                                                           
21 Er is voor deze gesloten groep dan geen sprake van de marktconforme prijs, en ook niet een 

marktconforme prijs, aangezien deze prijs mede op basis van beleidsoverwegingen en de positie 

van de gemeente als werkgever bepaald is. Het hanteren van verschillende prijzen voor 

verschillende marktsegmenten kan echter als prijsstrategie zeker marktconform genoemd worden. 
22 Afgezien van mogelijke implicaties voor de inkomstenbelasting. 
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8.3.3 Aanbeveling 3 

Het tarief voor een abonnement in parkeergarage De Beurs is gebaseerd op het tarief voor de 

algemene parkeervergunning (geldig: 7 dagen 24 uur) voor het straatparkeren. Vanuit het beleid is 

hiermee getracht het zoekverkeer in de omgeving van parkeergarage De Beurs te verminderen. 

Gezien de huidige (zeer) beperkte interesse in een parkeerabonnement voor parkeergarage De 

Beurs bevelen wij aan om het parkeerabonnement voor gebruik van parkeergarage De Beurs ten 

opzichte van de algemene parkeervergunning prijstechnisch gunstiger te maken.  

8.4 Ruwe schatting behoefte 

De totale vraag bij een algemeen verkrijgbaar abonnement voor € 50,- en een abonnement 

exclusief voor gemeentemedewerkers voor € 30,- zou zeer ruw geschat kunnen worden op  24923 + 

6024 = 309 plaatsen worden, wat een jaarlijkse omzet van 12 * (249 * € 50,- + 60 * € 30,-) = 

€ 171.000,- zou genereren, of € 135.600,- als de gemeente het totaal aantal abonnementen te 

beperken tot 250. Het zou dus verstandig zijn de gemeentemedewerkers eerst te laten inschrijven 

alvorens een – eventueel beperkt – aantal abonnementen op de vrije markt te verkopen. 

 

                                                           
23 Zie paragraaf 7.1.4. 
24  Zie diagram 6.2. 
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Een wereld te winnen. 
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