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Inhoud



ParkerenDelft BV is een zelfstandige BV 

✓ die 100% in eigendom is van de gemeente Delft.

✓ die in huidige vorm vanaf september 2005 bestaat.

✓ die alle openbare parkeergarages in het centrum van Delft in 

eigendom en beheer heeft, en deze exploiteert.

✓ die vanaf 1 januari 2017 ook het straatparkeren uitvoert en de rol 

van parkeerregisseur op zich neemt.

✓ waar ca. 30 mensen werken om voor 24/7 dienstverlening te 

zorgen.

✓ Het straatparkeren voeren we uit in opdracht van de gemeente. 

De garages zijn van ons zelf.

Wie is ParkerenDelft?



• PD heeft vanaf 2017 taken van de gemeente overgenomen voor het 
straatparkeren. In 2017 de rol van parkeerregisseur, handhaving en 
straatparkeren in 2018 de autoluwe binnenstad, vergunningverlening en 
invordering.

• De organisatie is zowel qua omvang van taken, als qua omvang van 
medewerkers als qua complexiteit vele malen groter geworden.  We zijn in 
korte tijd van 9 fte naar 28 fte gegaan, van 3 kantoorwerkplekken naar 15 
kantoorwerkplekken, van met name backoffice activiteiten naar (ook) 
frontoffice activiteiten.

• Onze zichtbaarheid en politieke gevoeligheid is zeer veel groter geworden. 
Waar we voorheen alleen markttaken uitvoerden, voeren we nu ook 
overheidstaken uit. 

Ontwikkeling ParkerenDelft



• We zijn er in geslaagd om de enorme hoeveelheid extra werk op te pakken 
met behoud of verbetering van kwaliteit van dienstverlening.

• We hebben in korte tijd een goed werkend digitaal loket opgezet, helpen 
klanten die zich melden direct en krijgen positieve reacties.

• De inning van de naheffingen loopt voortvarend door goede communicatie.

• De efficiëntie van de handhaving is substantieel verbeterd: meer inkomsten 
en substantieel minder kosten.

• Ondanks dat het werk veel meer is dan aangegeven, redden we het. Dankzij 
de inzet en betrokkenheid van onze mensen en dankzij efficiency 
maatregelen.

Onze successen van afgelopen tijd



ParkerenDelft is parkeerregisseur
De rol van parkeerregisseur is omschreven in de volgende taken:

• Actief sturen op de inkomsten en uitgaven in de parkeerexploitatie;

• Optimaliseren van het gebruik van de beschikbare openbare parkeerruimte;

• Optimaliseren en innoveren in de digitale parkeerketen

• Zorgen voor adequate informatie omtrent de effecten van het parkeerbeleid 

voor alle stakeholders; 

• Zorgen dat alle klachten en vragen over parkeren worden beantwoord, ook 

de vragen die bij bestuur binnenkomen;

• Participeren bij en adviseren over projectmatige ontwikkeling van openbare 

parkeervoorzieningen;

• Begeleiden van het proces voor de invoering van gebieden met gereguleerd 

parkeren;

• Adviseren over en ondersteunen bij de ontwikkeling van het parkeerbeleid 

en -tarieven.



Governancestructuur

Organisatiestructuur



Straatparkeren en handhaving



Handhaving
1. Parkeerhandhaving (mulder en fiscaal) binnen gereguleerde 

gebieden doen we met een scanauto en een team van 

handhavers.

2. Zowel volgers als freewheelers.

3. Handhavers zijn in dienst

4. Afstemming met brede handhaving van de gemeente.



Innovatie in de handhaving

1. Eind 2018 hebben we een nieuwe elektrische scanauto gekocht.

2. Vanaf begin januari leggen we geen naheffing meer achter de 

voorruit maar een servicebericht.

3. Vanaf januari werken we met een plantool ter bepaling van de 

routes.

4. We willen overgaan tot verdere digitalisering en meer gebruik  

van data.



Innovatie in de handhaving



Innovatie in de handhaving

1. In september starten we met een pilot waarbij de beelden van 

de computer eerst naar een computer gaan waar iemand een 

tussenbeoordeling doet.

2. Dit zorgt ervoor dat de handhaver op straat minder vaak onnodig 

bij een voertuig komt.

3. Hierdoor kunnen we de handhaving efficienter doen.

4. Een volgende stap is, dat er geen handhaver meer bij de auto 

komt en de handhaving geheel achter een desk plaatsvindt. Dit 

betekent echter ook dat er geen kennisgeving meer achter de 

voorruit wordt gelegd.



Camera handhaving

1. Handhaving binnenstads-afsluiting en twee verkeersknips

2. Handhaving vindt plaats door BOA’s vanaf een werkplek.

3. Eerste keer overtreden: waarschuwing

4. Export van boetes naar CJIB

5. Afhandeling bezwaar en vragen door PD



Invordering beroep en bezwaar

• Eerste vragen over NHA en boetes handelen we zelf af

• Betalen is binnen 72 uur bij ons mogelijk digitaal en aan de balie 

• Het verdere traject hebben we uitbesteed.



Straatparkeren

1. Straatparkeren: ca 90 automaten, ca 70% wordt betaald met 

belparkeren. 

2. Uitvoering beleidswijzigingen, aanpassing gebied etc gebeurt 

door ons.



Uitgifte vergunningen en 

ontheffingen



Service naar onze klanten

Hoge kwaliteit van dienstverlening

• Frontoffice: toegewijd team dat de eerstelijns 

dienstverlening aan de klant verzorgt

• Balie: 18 uur per dag, 7 dagen in de week geopend.

• Webportal: digitale dienstverlening

• Backoffice: afhandeling tweedelijns vragen, 

facturering, verwerking bezwaren etc.



Klantcontact (ca. 50.000 per jaar)

klantcontact

Naheffingen Vergunningen en ontheffingen C01 straatparkeren garages



Klantcontact
Type product # in 2018
Bedrijfsvergunning 1.713
Aannemersdagkaart 6.823
Bezoekersvergunning 2674
Dagontheffing binnenstad 85.074
Dagvergunning parkeren 317
Bewonersvergunning 12.072

Gehandicaptenparkeerkaart en -vergunning 1.410
Gemeentelijke ontheffing (RVV) 59
jaarontheffing zware voertuigen 610
Jaarontheffingen overig 1.534
Jaarontheffing binnenstad 2.443
Overall parkeervergunning 184

114.913



Exploitatie van de garages



Commerciele parkeervoorzieningen
Eigendom en exploitatie

- Phoenixgarage: 202 plekken

- Zuidpoortgarage: 810 plekken

- Marktgarage: 333 plekken

- Prinsenhofgarage: 655 plekken

Totaal: 2000 openbare parkeerplaatsen

Exploitatie voor TU Delft

- Molengraaffsingel: 215 plekken

- Heertjeslaan: 53 plekken

Exploitatie voor de gemeente

- Buitenhofgarage: 66 plekken

Verhuur

- Kampveldgarage: 19 auto en 13 motor plekken



Bezetting parkeergarages
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Onze ambitie met de garages

• Zorgen voor een gastvrije ontvangst

• Schoon, heel en veilig parkeren

• Optimaal gebruik van capaciteit tbv de stad

• 24/7 toegankelijk en beheerd

• Diverse producten gericht op bewoners en bedrijven.

• Hoge kwaliteit van dienstverlening



• Professionalisering van de Frontoffice

• Doorontwikkeling en digitalisering van de handhaving

• Professionalisering van gebouwbeheer

• Ontwikkeling van functioneel beheer en digitale dienstverlening

• Samenwerking met partners in de stad

• Meer bezoekers in de garages

• Samenwerking met de TU Delft

• Versteviging samenwerking met ondernemers

• Samenwerking met RDGG, IKEA?

Wat zijn speerpunten van 2019



Vragen en afsluiting


