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Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Op 13 juli 2021 heeft uw raad met besluit 2021-0082061 (zie gekoppeld besluit) een krediet van € 
743.000,- beschikbaar gesteld voor diverse investeringen in de parkeervoorzieningen. Tot deze 
investeringen behoort het opheffen van het muntbetalen voor het straatparkeren, het invoeren van 
cashless straatparkeren en daarmee het ombouwen van de parkeerautomaten. Met deze 
raadsinformatiebrief informeren wij u over het effectueren van dit besluit.

Wat is de te delen informatie?
Invoeren cashless betalen
Bij de parkeerautomaten kan met een betaalpas (pinpas of creditcard) of met muntgeld worden 
betaald. Het gebruik van mobiel parkeren is de afgelopen jaren sterk toegenomen, waardoor het 
aantal parkeeracties bij de parkeerautomaat is afgenomen. Ook is een duidelijke afname van het 
aantal muntbetalingen zichtbaar. Het aantal leveranciers voor de dienst 'geldgaring' is de afgelopen 
jaren afgenomen, omdat betaalmogelijkheden met muntgeld landelijk afnemen. De overstap naar 
het cashless betalen is in de huidige maatschappij verantwoord. 

Door onder andere de coronaperiode is het (contactloos) pinnen vanzelfsprekender geworden. Met 
het afschaffen van muntbetalingen doen er zich geen storingen meer voor die veroorzaakt worden 
door muntklemming en wordt het inbraakrisico weggenomen.

Storingen
Op straat zijn meerdere parkeerautomaten beschikbaar. Als er bij een parkeerautomaat 
onverhoopt technische problemen ontstaan, kan bij een andere parkeerautomaat of middels mobiel 
parkeren betaald worden. 

Ingeval zich er een (landelijke) pinstoring voordoet, is afrekenen met een betaalpas helaas niet 
mogelijk. Gedurende een dergelijke storing wordt de betaalplicht en handhaving opgeschort en 
mag er 'gratis' geparkeerd worden. Dit wordt dan ook zo gecommuniceerd met de afdeling 
Handhaving.

Verdeling parkeeracties juni/december 2020 en 2021
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juni 2020 9,95%

december 2020 8,11%

juni 2021 8,39%

december 2021 6,86%

Ombouwen parkeerautomaten
Het invoeren van cashless betalen vraagt om aanpassing van 191 parkeerautomaten (waarvan 
momenteel 154 op straat en 37 in opslag als reserve en op voorraad voor toekomstige gebieden 
met betaald parkeren). Met het ombouwen naar cashless betalen worden gelijktijdig ook andere 
werkzaamheden uitgevoerd, zoals het vervangen van de behuizing van de parkeerautomaten, 
vervangen van de modems en verwijderen van de zone-indicator.

Conclusie
Per 1 februari 2023 (streefdatum) wordt de apparatuur op straat omgebouwd zodat er niet meer 
betaald kan worden met muntgeld. Hiermee wordt invulling gegeven aan uw besluit van juni 2021 
om het muntbetalen op straat op te heffen.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Communicatie
In overleg met de afdeling Communicatie starten wij een informatiecampagne om onze 
parkeerders goed en duidelijk te informeren over cashless betalen.

Uitvoering en planning
Het voorstel is om per 1 februari 2023 (streefdatum) alle parkeerautomaten op straat cashless te 
maken.

Aanpassen regelgeving
Naast het ombouwen van de apparatuur op straat worden er tekstuele aanpassingen gemaakt in 
regelgeving zoals de Parkeerverordening Dordrecht en het Besluit aanwijzing plaatsen en 
tijdstippen parkeerbelasting Dordrecht. Dit om de regelgeving aan te laten sluiten op de situatie op 
straat. In de huidige regelgeving wordt nog verwezen naar het betalen met muntgeld. Dat wordt 
eruit gehaald en/of anders omschreven.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Dit wordt betaald vanuit de EPV.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen 2021 - Raadsvoorstel;

Het college van Burgemeester en Wethouders

secretaris burgemeester


