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Door het heffen van tarieven op straatparkeren (en in mindere mate fietsparkeren) en door het uitgeven van parkeervergunningen halen 
gemeenten geld binnen. In het eerste gedeelte van dit document wordt ingegaan op de grote verschillen in opbrengsten en tarieven in de G4-
steden:

▪ De opbrengsten lopen uiteen: De parkeeropbrengsten verschillen significant tussen de vier steden. Amsterdam heeft zowel in absolute als in 
relatieve zin (i.e. opbrengsten per inwoner) veel hogere opbrengsten, Utrecht heeft het minste opbrengsten. 

▪ De mate van differentiëring verschilt per stad: De meeste G4-steden hanteren een tot drie verschillende tarieven voor vergunningen en 
straatparkeren, m.u.v. Amsterdam waar zes tarieven gelden voor vergunningen en parkeren.

Het tweede gedeelte van dit document bespreekt overige vormen van prijsdifferentiatie. Hierbij worden commerciële parkeergarages en 
Kopenhagen als voorbeeld genomen voor alternatieve manieren om tarieven te differentiëren.

Samenvatting benchmark

Bron: CBS, ‘Gemeenten begrotin 10,8 miljard euro aan heffingen in 2020’ (28 jan. 2020); CBS ‘Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente’; ‘Actieve vergunningen Amsterdam per juli 2020’ (ontvangen van Robert Bennink 22 
juli 2020)
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Binnen de G4 heeft Amsterdam absoluut en relatief de hoogste 
opbrengsten uit parkeergelden
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Vergelijking parkeeropbrengsten G4, 20201

Bron: Utrecht begroting 2020 (programma ‘Bereikbaarheid’, financiën); Den Haag begroting 2020 (Programma mobiliteit, prestaties); Rotterdam begroting 2020 (Financiën, Overzicht van baten en lasten); CBS 
bevolkingsontwikkeling, regio per maand (30 juni 2020); Amsterdam begroting 2020 (H5.7 Stedelijk Mobiliteitsfonds). Alle bronnen zijn geraadpleegd op 29 september 2020. 

1 Dit zijn de opbrengsten zoals ze begroot waren voor 2020. Aangezien de begrotingen al in 2019 zijn vastgesteld, hebben de begrotingen van allevier steden geen rekening gehouden met de impact van COVID-19.



Bron: Websites van gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht met tarieven voor straatparkeren en vergunningen, geraadpleegd 21 juli 2020. 4

De mate waarin tarieven voor vergunningen en straatparkeren zijn 
gedifferentieerd, verschilt per stad

Tarieven straatparkeren per zone, €/uurTarieven parkeervergunning per zone1,€/jr.

Vergelijking tarieven vergunningen en straatparkeren G4, 2020

1 Dit zijn de kosten voor de eerste parkeervergunning. In alle steden geldt dat een extra parkeervergunning nog meer kost. In Amsterdam zijn er in totaal meer dan 6 zones. Er zijn echter maar 6 verschillende tarieven.
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Bron: Parkmobile, ‘Amsterdam verhoogt de parkeertarieven per 14 aprli 2019’; Gemeente Rotterdam, Wonen & Leven, Parkeren: https://rotterdam.geostart.nl/parkeren; Prettig Parkeren: https://www.prettigparkeren.nl/kaart/#!Den_Haag//;

Gemeente Utrecht, Wonen &  Leven, Parkeren: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parkeren/parkeren-bezoeker/parkeerplattegrond/ (Geraadpleegd op 29 sept. 2020) 5

Overzicht zone-indeling G4
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Parkeerverbod

https://rotterdam.geostart.nl/parkeren
https://www.prettigparkeren.nl/kaart/#!Den_Haag//
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parkeren/parkeren-bezoeker/parkeerplattegrond/


Ter inspiratie: 
Zie volgende pagina’s
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Er zijn verschillende vormen van prijsdifferentatie mogelijk bij het 
bepalen van de tarieven voor vergunningen

Eerste / tweede vergunning
[Hogere prijs voor tweede vergunning]

Verschil in gebruik parkeerplek (uren)
[Verschillende vergunningen o.b.v. aantal uren 
gebruik parkeerplek]

Verschil naar autotypen
[Grotere brandstofverbruik betekent een duurdere 
vergunning]

Zones/ geografisch
[Hogere prijs voor parkeerplaats dichterbij het 
centrum]

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Q-Park
Kopen-
hagen



Bron: Q-Park website (geraadpleegd op 21 juli 2020) 7

In Amsterdam zijn er 28 commerciële 
parkeergarages van Q-Park. Deze 
bieden verschillende tarieven, deals en 
abonnementen aan. 

▪ Abonnementen: De kosten voor een 
abonnement zijn net zoals 
parkeervergunningen afhankelijk van 
de locatie. Echter, Q-Park maakt ook 
onderscheid in prijzen o.b.v. het soort 
abonnement.

▪ Parkeren per uur: De tarieven zijn 
marktconform en komen redelijk 
overeen met parkeertarieven van, in 
dit geval, gemeente Amsterdam. Ze 
lopen uiteen van de 1,50 tot 8 euro 
per uur. Hierbij is wel vaak een 
maximum dagtarief. Bezoekers 
kunnen ook gebruik maken van 
speciale deals.

Prijzen voor abonnementen Q-Park Amsterdam (berekeningen o.b.v. locatie Bos & Lommer)

Q-park gebruikt verschillende abonnementen en prijzen

7 x 24
Onbeperkt parkeren

Kosten/mnd: € 343,77

Totaal uren per maand: 744

Kosten/uur: € 0,46

Museumplein: 663,72
Bos & Lommer: 343,77 (voor bewoners: 155,48)
A’dam Poort P23: 336,38 (voor bewoners: 157,13) 

-

5 x 24
Onbeperk parkeren van 

maandagochtend t/m vrijdagnacht

Kosten/mnd: € 289,80

Totaal uren per maand: 521

Kosten/uur: € 0,56

Museumplein: 540,96
Bos & Lommer: 289,80
A’dam Poort P23: 249,70

-

Kantoor

Onbeperkt parkeren van maandag 
(07.00 uur) t/m vrijdag (19.00 uur)

Kosten/mnd: € 274,01

Totaal uren per maand: 261

Kosten/uur: € 1,05

Museumplein: 465,26
Bos & Lommer (voor bewoners): 274,01
A’dam Poort P23 (voor bewoners): 320,88

-Nacht
Elke dag tussen 17.00 - 10.00 uur 

onbeperkt parkeren

Kosten/mnd: € 161,80

Totaal uren per maand: 369

Kosten/uur: € 0,44

Museumplein: 234,37
Bos & Lommer: 161,80
A’dam Poort P23: 115,44

Nacht + weekend
Van maandag t/m vrijdag tussen 17.00 -

10.00 uur parkeren én hele weekend.

Kosten/mnd: € 284,55

Totaal uren per maand: 534

Kosten/uur: € 0,53

Museumplein: 517,45
Bos & Lommer: 284,55
A’dam Poort P23:  243,26

-

Flex 120 uur
Tegoed voor 120 uur parkeren met min. 
30% korting op zelfgekozen dag en tijd.

Kosten/mnd: € 130,- + parkeerkosten

Totaal uren per maand: 120

Kosten/uur: afhankelijk v tijd & korting

Museumplein: 395,47
Bos & Lommer: 130,00
A’dam Poort P23: 102,96

-

Voorbeeld commerciële parkeergarages van Q-Park, Amsterdam



Bron: ‘Copenhagen residents could pay 100 times more for parking’ (the Local DK, 7 okt. 2019); ‘Copenhagen to increase parking costs up to 100 times for reducing cars in the city’ (Eltis, 24 okt. 2019); Website Kopenhagen 
gemeente ‘Find prisen på din beboerlicens’
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Brandstofverbruik voor benzine 
(km/liter)

Brandstofverbruik 
voor diesel (km/liter)

Prijs vergunning
(in € per jaar)1

Waterstof/ elektrische 
auto

27

Min. 20 Min. 22,5 134

18,2 – 19,9 20,5 – 22,4 269

15,4 – 18,1 17,3 – 20,4 269

0,1 – 15,3 0,1 – 17,2 537

Verbruik 
ongeregistreerd

269

In Kopenhagen zijn de prijzen van vergunningen afhankelijk van 
brandstofverbruik van het voertuig

1 Deense kronen omgerekend naar euro’s

Afgelopen voorjaar is in Kopenhagen het parkeervergunningbeleid op 
de schop gegaan om verkeersdrukte in de stad tegen te gaan:

▪ Uitgangspunt van het nieuwe parkeerbeleid is dat autobezitters in 
de stad een hogere prijs betalen bij een groter brandstofverbruik.

▪ Terwijl voorheen vergunningen ook al geprijsd werden aan de hand 
van de uitstoot van voertuigen, wordt de prijs voor alle voertuigen 
nu aanzienlijk duurder en sterker gedifferentieerd.

▪ Behalve de vergunningen overweegt Kopenhagen ook om het 
aantal parkeerplekken te verminderen en parkeerzones juist uit te 
breiden.

Klik op het artikel 
om deze online te 
lezen

https://www.thelocal.dk/20191007/copenhagen-residents-could-pay-100-times-more-for-parking
https://www.eltis.org/da/node/49189


▪it’s public
Plantage Middenlaan 62, 1018 DH, Amsterdam
www.itspublic.nl

▪ Voor vragen over deze publicatie:
Kees van der Meeren (kees.vandermeeren@itspublic.nl)

▪ Eva Nivard (eva.nivard@itspublic.nl) 

▪ Open source beleid
▪ Gebruik van dit document is vrij, open te delen voor en door 

iedereen, in lijn met de Creative Commons Attribution 4.0 
International License. Een kopie van deze licentie is hier te vinden: 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Gebruikt materiaal in deze publicatie
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