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ONDERWERP 
Aanvraag van incidenteel budget voor het onderhoud van de parkeerautomaten in 
Heemstede. 
 
SAMENVATTING 
Heemstede kent in totaal 21 parkeerautomaten. (op de Binnenweg, Raadhuisstraat 
en de Zandvoortselaan). Deze zijn voorzien van 3G modems. Per 1 juli 2022 komt 
het 3G netwerk 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 
uitgerust met een 4G modem.  
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te 
stellen. 
 
BESLUIT B&W 

1. De raad voor te stellen voor het uitrusten van de parkeerautomaten met 
4G modems het budget “onderhoud parkeermeters” (taakveld 2.2 
Parkeren, programma 2  Verkeer, vervoer en waterstaat) incidenteel in de 
begroting 2022 te verhogen met € 23.500 zodat in kwartaal 1 van 2022 
opdracht kan worden gegeven tot de ombouw; 

2. De raad voor te stellen dit te verwerken in de voorjaarsnota 2022; 
3. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven 

aan de raad (A-stuk). 
 
 
BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 december 2021 
 
besluit: 
 

1. Voor het uitrusten van de parkeerautomaten met 4G modems het budget 
“onderhoud parkeermeters” (taakveld 2.2 Parkeren, programma 2  
Verkeer, vervoer en waterstaat) incidenteel in de begroting 2022 te 
verhogen met € 23.500 zodat in kwartaal 1 van 2022 opdracht kan worden 
gegeven tot de ombouw; 

2. Dit te verwerken in de voorjaarsnota 2022. 
 
 
De raad voornoemd,  
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de griffier, de voorzitter, 
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AANLEIDING 
 
Heemstede kent in totaal 21 parkeerautomaten. (op de Binnenweg, Raadhuisstraat 
en de Zandvoortselaan). Deze zijn voorzien van 3G modems. Per 1 juli 2022 komt 
het 3G netwerk 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 
uitgerust met een 4G modem.  
 
 
MOTIVERING 
 
Argumenten 
 
Het 3G netwerk komt te vervallen 
De 21 parkeerautomaten in Heemstede 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. 
 
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 € 275.000) 
en er zal gebruik gemaakt moeten worden van Europese aanbesteding. 
 
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. Wanneer het benodigde onderhoud wordt 
uitgevoerd kunnen de parkeerautomaten de komende jaren weer optimaal gebruikt 
worden. 
 
FINANCIËN 
 
De kosten voor het installeren van 21 x 4G modems bedragen incidenteel € 
23.500. Omdat voor een tijdige uitvoering opdracht moet worden gegeven in het 1e 
kwartaal 2022 wordt de raad nu voorgesteld de begroting 2022 overeenkomstig te 
wijzigen. Met het financiële gevolg wordt rekening gehouden in de voorjaarsnota 
2022. 
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PLANNING/UITVOERING 
 
Om de 21 parkeerautomaten tijdig uit te kunnen rusten, in ieder geval voor 1 juli 
2022, met de 4G modems zal de opdracht aan de leverancier, Taxameter, uiterlijk 
in Q1 gegeven dienen te zijn.  
 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
 
N.v.t.  
 
DUURZAAMHEID 
 
N.v.t. 
 
BIJLAGEN 
 
N.v.t. 

 
 


