Digitaal parkeren lijkt de
nieuwe standaard
Meer dan de helft van de gemeenten die MOBIEL betalen voeren, gebruikt het Nationaal
Parkeer REGISTER om zijn burgers en bezoekers mobiel parkeren aan te bieden. Wat begon
als een samenwerkingsverband om mobiel parkeren handiger en GOEDKOPER aan te bieden, is uitgegroeid tot een INFRASTRUCTUUR voor verdere innovatie van parkeerdiensten.
“Digitaal parkeren is hard op weg de nieuwe standaard te worden”
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EÉN REGISTER, TWEE PIJLERS
Het Nationaal Parkeer Register bestaat feitelijk uit twee pijlers: een met parkeerrechten en een met parkeerplaatsen.
In het ene deel komen alle tijdelijke parkeerrechten die met mobiel parkeren in het register zijn gezet.
Die komen van parkeerbedrijven. Hierin staan ook parkeerrechten met een langere duur, zoals parkeervergunningen en gehandicaptenparkeerkaarten, afkomstig van afgevende instanties zoals gemeenten.
In de andere staan alle parkeerplaatsen met bijbehorende gegevens. Eerst bevatte deze tabel alleen parkeerplaatsen op straat, maar steeds
meer P+R-plaatsen en parkeergarages worden geregistreerd. Bij de parkeerplaatsen horen hun locatie, tarieven en beschikbaarheid. Een commerciële aanbieder van parkeerruimte, Q-Park, en een stijgend aantal gemeenten gebruiken dit ook om bij te houden hoeveel parkeerruimte nog
beschikbaar is. Dit gedeelte van het Nationaal Parkeer Register is als ‘open data’ beschikbaar, zodat ontwikkelaars interessante toepassingen
kunnen ontwikkelen.
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Voor navigatiediensten is het
cruciaal dat ze de
gegevens kunnen
vertrouwen
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NAVIGEREN EN PARKEREN
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PARKEREN EN RDW

“Voor navigatiediensten is het cruciaal dat ze
de gegevens kunnen vertrouwen”, weet Fransen. “Bijvoorbeeld als een tarief verhoogd is of
een parkeergarage tijdelijk niet bereikbaar is.
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De voormalige Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) was bij gemeenten al bekend

Dat vergt meer van het beheer van die gege-

van het rijbewijs- en kentekenregister en bij de burger natuurlijk van de APK, teller-

vens. De RDW heeft daarvoor een eenvoudige

standen en andere voertuigkeuringen. Sinds de verbreding van zijn scope van voertuig

beheerapplicatie ontwikkeld, die gratis ter be-
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kwestie van tijd. Het is aan de gemeenten om
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de basis voor die dienst up-to-date te houden.”

