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Onderwerp
Dit voorstel gaat over de aanvraag van incidenteel budget voor het onderhoud van de 
parkeerautomaten in Bloemendaal.

Voorgesteld besluit;

1. Voor het onderhoud van de parkeerautomaten in Bloemendaal een incidenteel budget 
beschikbaar te stellen van C 49.000;

2. Het budget ten laste van het begrotingssaldo 2022 te brengen.

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2021

besluit:

1. Voor het onderhoud van de parkeerautomaten in Bloemendaal een incidenteel budget 
beschikbaar te stellen van C 49.000;

2. Het budget ten laste van het begrotingssaldo 2022 te brengen.
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de voorzitter, de griffier,
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Voorgesteld besluit

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor:
1. Voor het onderhoud van de parkeerautomaten in Bloemendaal een incidenteel budget 

beschikbaar te stellen van C 49.000;
2. Het budget ten laste van het begrotingssaldo 2022 te brengen.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
Bloemendaal kent in totaal 13 parkeerautomaten (in het dorp en op het strand). Deze zijn voorzien 
van 3G modems. Net na het gereedkomen van de begroting 2022 werd bekend dat per 1 juli 2022 
het 3G netwerk komt te vervallen. De automaten zullen daardoor terug vallen op het (nog tijdelijk 
beschikbare) 2G netwerk. Het 2G netwerk heeft een lagere verbindingssnelheid waardoor de kans 
op afgebroken transacties toeneemt. Om de parkeerautomaten goed te laten functioneren zullen ze 
moeten worden uîtgerust met een 4G modem. Dit netwerk blijft beschikbaar voor betalingsverkeer. 
Daarnaast zijn in de loop van de járen, met name met (zon)lichtinval, de displays slechter leesbaar 
geworden. Deze zijn aan vervanging toe.

Op de parkeerplaatsen PI en P2 bij Bloemendaal aan Zee staan acht parkeerautomaten. De 
behuizing van deze acht parkeerautomaten is aangetast met corrosie als gevolg van de invloeden 
van het weer aan de kust. De behuizing van de parkeerautomaten aan het strand dient daarom 
vervangen te worden.

Beoogd effect
Wanneer het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd kunnen de parkeerautomaten de komende 
járen weer optimaal gebruikt worden.

Politieke keuzeruimte
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen.

Gedachtegang
Argumenten

Het 3G netwerk komt te vervallen
De 13 parkeerautomaten in Bloemendaal (dorp en strand) zijn momenteel voorzien van 3G 
modems. Doordat het 3G netwerk van de providers per 01 juli 2022 komt te vervallen, zullen de 
automaten terugvallen op het nog (tijdelijk) beschikbare 2G netwerk. Dit zal gevolgen hebben voor 
de verbindingssnelheid, waarbij de kans op afgebroken transacties aanzienlijk zal stijgen. 
Afgebroken transacties hebben invloed op correct afgeronde transacties en daarmee op de 
parkeerinkomsten. Met een afgebroken transactie is er geen parkeerbelasting betaald en zal men 
bij controles een naheffingsaanslag ontvangen. Dit zal invloed hebben op het gastvrijheidsgevoel.

De displays zijn slecht leesbaar
Met name met (zon)licht inval is het moeilijk om de instructies van de parkeerautomaat op te 
volgen. Ook dit heeft invloed op het correct afronden van transacties.

De parkeerautomaten op de Kop van de Zeeweg zijn aangetast door corrosie 
Vanwege de corrosie sluiten de deuren van de automaten niet goed en is het staal dermate 
aangetast dat dit lekkages in de parkeerautomaat kan geven. Om storingen, defecten, vandalisme 
en daarmee toenemende kosten te voorkomen, is vervangen van de behuizing noodzakelijk.
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Kanttekeningen
Indien geen incidenteel budget beschikbaar wordt gesteld, zullen de parkeerautomaten vaker 
onbruikbaar zijn. Hierdoor worden parkeerinkomsten misgelopen en kan geen naheffing opgelegd 
worden.

Alternatieven
Een alternatief zou zijn om geen onderhoud te plegen, maar alle parkeerautomaten te vervangen. 
De kosten zijn dan vele malen hoger (totale kosten circa C 200.000) en er zal gebruik gemaakt 
moeten worden van Europese aanbesteding. Terwijl in verband met de weersinvloeden aan de Kop 
van de Zeeweg ook de behuizing van nieuwe parkeerautomaten na vijf tot zeven jaar weer 
vervangen moet worden.

Overwegingen van het college
Het college acht het onderhoud noodzakelijk en financieel de beste optie. Hiermee voorziet de 
gemeente in het gebruiksgemak bij de bezoekers, worden parkeerinkomsten optimaal geïnd en 
bespaart de gemeente in capaciteit (intern en extern) bij het opvolgen van storingen.

Middelen
Financiële middelen
Kosten voor het vervangen van de behuizing van de acht parkeerautomaten op de Kop van de 
Zeeweg bedragen: C 22.375. De 5 parkeerautomaten in het dorp vertonen geen corrosie en 
hoeven niet vervangen te worden.

Totale kosten voor het installeren van 13x 4G modems en 12x V3 touchschermen (één scherm is 
vanwege een eerder defect al eens vervangen): C 32.445,95
Voor het gelijktijdig uitvoeren van zowel het installeren van 13x 4G modems als 12 V3 
touchschermen wordt door de leverancier een project korting gegeven van C 6.000. De totale 
kosten bedragen in dat geval: C 26.445,95

Totale project kosten voor het vervangen van 8x behuizing en installeren 13x 4G modems 4- 12x 
V3 touchschermen waarvoor incidenteel budget wordt aangevraagd: C 49.000 
Het incidentele budget wordt ten laste van het begrotingssaldo 2022 gebracht. Het begrotingssaldo 
is toereikend.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Samenwerking (Heemstede)
N.v.t.

Vervolgproces/evaluatie
De huidige automaten gaan inmiddels bijna 10 jaar mee. Naar verwachting hebben de displays met 
de nieuwe modems een vergelijkbare levensduur. De behuizing aan de Kop Zeeweg zal naar 
verwachting weer tussen de 5 en 7 jaar mee gaan. Met de huidige ontwikkelingen van de 
betaalapps gaat de ontwikkeling dusdanig snel, dat de parkeerautomaten mogelijk over 10 jaar 
geheel uit het straatbeeld verdwenen zijn. Dat is in ieder geval de verwachting van de leverancier 
zelf.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



burgemeester.
gemeentesecretaris.


