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Proef met gratis parkeren in parkeergarage de Hovel.  
Sinds 1 oktober 2014 liep er een proef met gratis parkeren in de parkeergarage 'De Hovel'. In april 
2015 heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden met de betrokken partijen. De monitoring van 
de parkeerdruk in de garage is voortgezet tot oktober 2015 zodat deze een volledig kalender jaar 
heeft geduurd en beoordeeld kon worden. Hiervan is een rapportage opgesteld d.d. 21 maart 2016. 
Inmiddels heeft het college een aantal besluiten genomen.  
 
Doelstelling betere bezetting 
Uit de rapportage tellingen parkeergarage blijkt dat de bezettingsgraad gemiddeld 51% bedraagt. In 
de maanden december, januari en maart is de bezetting wat hoger. Gemiddeld genomen is de 
bezettingsgraad te vergelijken met die van de omliggende parkeerterreinen te weten op plein 1803 
en het oranjeplein. Eén en ander komt overeen met de conclusies ten tijde van de evaluatie van april 
2015. Dat betekent dat de bezettingsgraad van de parkeergarage duurzaam is verbeterd ten opzichte 
van de betaald-parkeren situatie. 
 
Doelstelling werkervaringsplaatsen (WEP) 
Op dit moment is er één vaste beheerder op detacheringsbasis. Daarnaast worden er mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt op werkervaringsplaatsen (WEP) ingezet in de parkeergarage. 
Tijdens de proef is gebleken dat het samenwerken met mensen op een WEP succesvol is. Met een 
aantal kleine aanpassingen kan deze constructie nog effectiever worden voor de WEP kandidaten.  
 
Algemene gebruiksvoorwaarden. 
De huidige gebruiksvoorwaarden welke van kracht zijn voor het gebruik van de parkeergarage zijn 
verouderd. Deze gaan nog uit van betaald parkeren en zullen aangepast moeten worden aan de 
nieuwe situatie met onbetaald parkeren.  
 
Toezicht.  
Naast de aanwezigheid van beheerders is er een camerasysteem aanwezig waarop van buiten de 
garage ingelogd kan worden. De beelden kunnen tot ongeveer 2 weken terug gekeken worden en 
kunnen worden opgeslagen indien dat nodig is. 
 
Techniek 
Het huidige parkeer management systeem is bij het begin van de proef deels buiten gebruik gesteld. 
Een ander deel van de resterende installatie moet nog verwijderd worden. In 2018 moet het laatste 
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restant in z'n geheel worden vervangen door een eenvoudiger toegangscontrole systeem omdat de 
leverancier is gestopt met de levering van dit type systemen en nog maar beperkt service kan 
leveren. Een nieuw systeem kan op diverse onderdelen slimmer worden ingericht, en kan door eigen 
mensen bediend worden.  
 
Openingstijden.  
Vrijdags en zaterdags sluit de garage om 01.00 uur de volgende ochtend. De overige dagen sluit de 
parkeergarage al om 21.00 uur. Het college wil de mogelijkheden onderzoeken om de uitrijtijden te 
verruimen. Een onderzoek naar de mogelijkheden van verruiming van de openingstijden vindt plaats 
in combinatie met het vervangen van het toegangscontrolesysteem.  
 
Te verwachten kosten.  
Zoals al eerder aan u is meegedeeld zal de huidige boekwaarde van de stil gezette techniek, bij 
doorgang van het gratis parkeren, moeten worden afgeboekt. Dat betreft een bedrag van omstreeks 
€ 55.000,00 dat zal worden afgeboekt op de jaarrekening van 2017. Een nieuw toegangscontrole 
systeem kan, met gebruikmaking van een aantal aanwezige componenten en bekabeling, worden 
geïnstalleerd door middel van een investering van € 15.000,00 in 2018. Dit wordt in de voorjaarsnota 
van 2017 opgenomen. 
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