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Voorwoord 

Geduld is een schone zaak. 

Met de afstudeerscriptie die thans voor u ligt heb ik mijn studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven afgerond. Met het subject van mijn afstudeeronderzoek, de parkeergarage, houd ik mij al 
geruime tijd beroepsmatig bezig. Gedurende die periode heeft de parkeergaragesector een 
professionaliseringsslag gemaakt en ligt verdergaande professionalisering in het vooruitschiet. Met dit 
afstudeeronderzoek, dat ingaat op de problematiek rondom het waarderen van parkeergarages 
gedurende het ontwikkelingsproces, hoop ik hieraan een constructieve bijdrage te leveren. 
Ondanks de lange doorlooptijd van mijn afstudeeronderzoek zijn mijn begeleiders van de Technische 
Universiteit steeds positief en constructief geweest in hun begeleiding. Ik wil Rianne Appel en Stephan 
Maussen hiervoor bedanken. Tevens wil ik Job Michon van SCM en Martin Bartels van van Parkeerbeheer 
Roosendaal bedanken voor hun directe en indirecte constructieve bijdragen aan mijn afstudeeronderzoek. 
Tot slot een woord van dank aan al diegenen die tot hulp waren door het bieden van een luisterend oor, 
het plaatsen van een kritische noot en het uiten van een bemoedigend woord. 

Pim van Loon 
April 2006 
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Bij hedendaagse (her)ontwikkelingen in binnensteden ontkomt een projectontwikkelaar er welhaast nooit 
aan om een parkeergarage in de planvorming op te nemen teneinde te kunnen voorzien in de benodigde 
parkeervraag. Door de komst van parkeergarages heeft het haalbaarheidsvraagstuk een extra dimensie 
gekregen. De realisatiekosten lopen per parkeergarage sterk uiteen maar zijn door een deskundige 
kostencalculatie op zich goed te benaderen. Doordat de exploitatieprestaties onzeker zijn is de 
(potentiële) opbrengst uit verkoop van de parkeergarage tijdens het ontwikkelingsproces echter moeilijk in 
te schatten met als gevolg het gevaar dat een projectontwikkelaar zich te arm of te rijk rekent. 

Onderzoeksopzet 
Dit afstudeeronderzoek handelt over de onzekere exploitatieverwachtingen en de wijze waarop men 
daarmee om kan gaan bij het bepalen van de waarde van een parkeergarage. De probleemstelling van 
het onderzoek luidt daarbij als volgt: Hoe kan men/ reeds tijdens het ontwikkelingsproces/ de waarde van 
een parkeergarage bepalen en hoe dient men daarbij om te gaan met onzekere exploitatieverwachtingen? 
Het doel van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt ingezet op het verkrijgen van de benodigde 
inzichten om de toekomstige exploitatieresultaten te kunnen prognosticeren en een waardebepaling voor 
een parkeergarage uit te kunnen voeren. Anderzijds wordt beoogd een rekenmodel te ontwikkelen ter 
ondersteuning van deze activiteiten. 
Het onderzoek spitst zich toe op openbare parkeergarages in binnensteden met een traditioneel 
parkeersysteem. Omdat nauwelijks marktinformatie beschikbaar is dient een projectontwikkelaar zich te 
verplaatsen in de belegger om de (ver)koopprijs van een parkeergarage te kunnen bepalen. Het 
gehanteerde waardebegrip binnen het onderzoek is daarom niet de marktwaarde maar de 
beleggingswaarde. Een analyse van bestaande waarderingsmethoden leert dat de Discounted 
Cashflow(DCF)-methode, die gestoeld is op het contant maken van toekomstige geldstromen, de meest 
geschikte methode is voor het bepalen van de beleggingswaarde van een te ontwikkelen parkeergarage. 
Het gebruik van de DCF-methode is daarom als uitgangspunt genomen bij het verdere onderzoek. 

De parkeergaragemarkt en het ontwikkelingsproces 
Een parkeergarage kan worden gezien als een logistiek vastgoedobject waarbinnen een wisseling van 
vervoersmodaliteiten plaatsvindt. In tegenstelling tot andere soorten commercieel vastgoed heeft een 
parkeergarage geen verblijfsfunctie en is het ontwerp vooral afgestemd op de auto. 
Met betrekking tot parkeergarages onderscheidt men de beleggingsmarkt, de exploitatiemarkt en de 
parkeermarkt. Dit onderzoek richt zich primair op de beleggingsmarkt, zijnde de markt waarop 
parkeergarages worden aan- en verkocht. In de context van dit onderzoek vindt daarbij steeds een 
transactie plaats tussen een projectontwikkelaar en een belegger. 
De projectontwikkelaar streeft naar een optimaal ontwikkelresultaat. Het ontwikkelresultaat komt 
doorgaans neer op het verschil tussen de verkoopopbrengst en de realisatiekosten. Het waarderen van 
een parkeergarage dient ter ondersteuning bij het bepalen van de verkoopopbrengst. Het bepalen van de 
waarde van de parkeergarage speelt vooral een belangrijke rol tijdens de haalbaarheidsfase van het 
ontwikkelingsproces. In deze fase wordt immers op basis van het te verwachten ontwikkelresultaat 
bepaald of de ontwikkeling naar verwachting winstgevend is. 

Prognose van kosten en opbrengsten 
Voor het bepalen van de beleggingswaarde middels de DCF-methode is een inschatting van de 
toekomstige cashflows (kosten en opbrengsten van de exploitatie) benodigd. 
De exploitatiekosten kunnen worden onderverdeeld in kosten voor vervanging, onderhoud, personeel, 
energie, schoonmaken, organisatie en overige kosten. De totale exploitatiekosten kunnen per 
parkeergarage sterk variëren, afhankelijk van met name de installatiegraad, de openingstijden en de 
gebruiksintensiteit van een parkeergarage. De meeste kostencomponenten hebben een continu karakter 
en nemen jaarlijks licht toe. Deze kosten kunnen worden ingeschat aan de hand van kostenkengetallen 
die gecorrigeerd worden voor garagespecifieke kenmerken. Ten behoeve van de meerjarenprognose 
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worden deze kosten jaarlijks verhoogd met een bepaald percentage (b.v. conform CPI). Voor de eerste 
exploitatiejaren gelden vaak enige additionele opstartkosten. In tegenstelling tot de meeste 
kostencomponenten treden de vervangings- en onderhoudskosten incidenteel (om de zoveel jaar) op. De 
onderhoudskosten worden ten behoeve van de kostenprognose vaak herleid tot een jaarlijks bedrag en 
geïndexeerd conform de overige kosten omdat een onderhoudsbegroting nog niet beschikbaar is. Met 
betrekking tot vervangingen worden de kosten en de vervangingsperiode ingeschat. 
De exploitatieopbrengsten bestaan vrijwel volledig uit parkeerinkomsten, zijnde de ter plekke afgerekende 
kortparkeerinkomsten en de periodieke opbrengsten uit abonnementen. Bepalend voor de 
parkeerinkomsten zijn het totale aantal parkeeruren per jaar en het parkeertarief van een parkeergarage. 
De parkeervraag en de parkeerdruk in de directe omgeving zijn bepalend voor het gebruik van een 
parkeergarage. Daarnaast zijn ook de ligging, bereikbaarheid en vindbaarheid van invloed op het aantal 
parkeeruren. Het parkeertarief wordt bepaald door de gemeente en/of is sterk afhankelijk van het 
gemeentelijke beleid. De omvang van een stad en de relatieve ligging van een parkeergarage bepalen 
tevens de hoogte van het parkeertarief. De parkeerinkomsten nemen doorgaans jaarlijks licht toe als 
gevolg van autonome toename van de bezettingsgraad en incidenteel als gevolg van tariefswijzigingen. 
Tijdens de opstartperiode zijn de inkomsten doorgaans tijdelijk lager. Het prognosticeren van de 
opbrengsten en de opbrengstontwikkeling gebeurt in een aantal stappen. Allereerst dient het aantal 
parkeeruren te worden bepaald. Wanneer de parkeergarage een aantal bestaande voorzieningen vervangt 
kan dit door het aantal uren één op één te "kopiëren". Aan de hand van parkeernormen en 
aanwezigheidspercentages met betrekking tot nabijgelegen functies kan men het aantal parkeeruren ook 
rekenkundig benaderen. Van deze methode wordt in de praktijk veel gebruik gemaakt. Recentelijk wordt 
ook wel gebruik gemaakt van ruimtelijke simulatiemodellen (GIS). De tweede stap is het bepalen van de 
ontwikkeling van het aantal parkeeruren gedurende de exploitatie. Hierbij worden de opstartcorrectie of 
andere te verwachten correcties meegenomen. Voorts bepaalt men de hoogte en de ontwikkeling van het 
parkeertarief. Het product van parkeeruren en parkeertarief levert ten slotte de totale parkeerinkomsten 
op. 

Waarderen 
In het onderzoek is aandacht besteedt aan de werking van de DCF-methode en de wijze waarop deze 
geoperationaliseerd kan worden voor parkeergarages. 
De opstartperiode en de doorgaans omvangrijke incidentele vervangingsinvesteringen tussen het 15de en 
25ste exploitatiejaar zijn karakteristieke eigenschappen van het cashflowverloop van parkeergarages. Met 
betrekking tot de lengte van de waarderingsperiode en de te hanteren eindwaardemethode zijn daarom 
twee constructies het meest voor de hand liggend: een lange waarderingsperiode (>30 jaar) zonder te 
rekenen met een eindwaarde of een middellange waarderingsperiode (15-20 jaar) met een eindwaarde 
berekend middels de rendementswaarde-methode. Aan het inschatten van de cashflows is bij het 
prognosticeren van de kosten en opbrengsten reeds uitvoerig aandacht besteed. Met betrekking tot de te 
hanteren cap rate(s) wordt vastgesteld dat voor parkeergarages nauwelijks referentiegegevens 
beschikbaar zijn. Het werken met een risicovrije rentevoet plus opslagen lijkt daarom de meest 
gestructureerde methode om de hoogte van de cap rate(s) te bepalen. Het bepalen van de cap rate(s) is 
subjectief en is afhankelijk van het beleid en de strategie van de belegger. Men dient bij het waarderen 
wel te waken voor dubbeltelling van risico's door deze zowel in de cashflows te verdisconteren als in de 
cap rate(s). 
Omdat de exploitatieresultaten van een nog niet gerealiseerde parkeergarage onbekend zijn is in het 
onderzoek specifieke aandacht besteed aan het omgaan met onzekere exploitatieverwachtingen in de 
waardering. Hiertoe zijn diverse methodes geëvalueerd. Een combinatiegebruik van de variantenanalyse 
(inzicht in de bandbreedte van de waarde) en de Monte Carlo-simulatie (inzicht in de spreiding van de 
waarde) biedt naar verwachting enige houvast bij het omgaan met onzekerheden tijdens het waarderen. 

Waarderingsmodel 
Met betrekking tot de exploitatieprognose en het waarderen van parkeergarages zijn de vereisten 
geformuleerd aan een rekenmodel dat daarbij kan ondersteunen en is een dergelijk rekenmodel ook 
daadwerkelijk opgezet in Excel. Omdat een simulatiemodel dat goed functioneert binnen Excel niet werd 
gevonden en het statistische inzicht en de nodige programmeerkennis voor het ontwikkelen van een 
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dergelijk simulatiemodel ontbreekt, is het implementeren van de mogelijkheid om Monte Carlo-simulaties 
uit te voeren niet gelukt. Het ontwikkelde rekenmodel leent zich echter wel voor het uitvoeren van 
variantenanalyses en gevoeligheidsanalyses. 

Gevoeligheidsanalyse 
Met behulp van het ontwikkelde rekenmodel is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op een aantal 
referentieparkeergarages uit de praktijk, met als doel de impact op de beleggingswaarde van wijzigingen 
in de (voornaamste) waarderingsvariabelen te evalueren. 
Gebleken is dat een wijziging in de opbrengsten (de cash-inflows) de grootste impact heeft op de 
beleggingswaarde, gevolgd door een wijziging in de ingoing-cap rate. Voorts hebben wijzigingen in de 
kosten (cash-outflows) en van de opbrengstenindexering een redelijke impact op de beleggingswaarde. 
De impact van overige onderzochte variabelen is relatief klein. 
De gevoeligheid van de beleggingswaarde voor wijzigingen in de cashflows is gerelateerd aan de 
verhouding tussen bruto opbrengsten en netto opbrengsten. Naarmate de opbrengsten in verhouding tot 
de kosten toenemen, wordt de gevoeligheid van de waarde voor wijzigingen in zowel de kosten als de 
opbrengsten lager. De lengte van de waarderingsperiode is voorts van invloed gebleken op de impact van 
de cap rates op de waarde. Naarmate de waarderingsperiode langer is neemt de impact van een wijziging 
in de ingoing-cap rate op de waarde toe terwijl de impact van een wijziging in de outgoing-cap rate 
afneemt. 

Conclusies en aanbevelingen 
In antwoord op de centrale doelstelling van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat men gedurende het 
ontwikkelingsproces de beleggingswaarde van een parkeergarage kan bepalen door een zo realistisch 
mogelijke exploitatieprognose op te stellen en deze vervolgens met behulp van een DCF-berekening te 
vertalen in een beleggingswaarde. Het uitvoeren van variantenanalyses en Monte Carlo-simulaties biedt 
daarbij enig houvast voor het omgaan met onzekere exploitatieverwachtingen. Omdat slechts weinig 
referentiegegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de exploitatiekosten en -opbrengsten en 
nauwelijks tot geen referentiegegevens met betrekking tot de rendementseisen, blijft het waarderen van 
parkeergarages gedurende het ontwikkelingsproces echter een uiterst subjectieve bezigheid. Vanwege het 
feit dat weinig referentiegegevens beschikbaar zijn is in dit onderzoek relatief veel aandacht besteed aan 
de exploitatiestructuur van parkeergarages en het opstellen van exploitatieprognoses. 
Het, aan de hand van de in dit onderzoek geformuleerde eisen, opgezette rekenmodel kan ondersteuning 
bieden bij het waarderen. Aan de hand van het model kan het effect van gewijzigde uitgangspunten op de 
beleggingswaarde snel en eenvoudig worden aangetoond. 
Uit de gevoeligheidsanalyse is gebleken dat de opbrengstprognose de crux vormt bij het waarderen van 
parkeergarages en dus tevens met betrekking tot het haalbaarheidsvraagstuk tijdens het ontwikkelings
proces. Gemeenten spelen daarbij (indirect) een belangrijke rol. Door het vastleggen van de hoogte van 
parkeertarieven en de (met name korte termijn) parkeertariefontwikkeling zouden gemeentes een deel 
van de onzekerheid bij projectontwikkelaars (en beleggers) weg kunnen nemen en zo een bijdrage 
leveren aan het inzichtelijk maken van de haalbaarheid van (her)ontwikkelingsopgaven. 
Aanbevolen wordt om tijdens het ontwikkelproces bij iedere wijziging in de randvoorwaarden of 
uitgangspunten een waardebepaling uit te voeren. Voorts zouden projectontwikkelaars, gemeenten en 
vastgoedbeleggers gezamenlijk moeten streven naar het verzamelen van exploitatiegegevens en het 
opbouwen van rendementsreeksen teneinde waarderingen betrouwbaarder te maken. 
Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de totstandkoming van een indeling van parkeergarages op 
basis van hun risicoprofiel en het daaraan verbinden van rendementseisen. ROZ en/of IVBN zouden hierin 
een voortrekkersrol kunnen nemen. Ook zou men met betrekking tot binnenstedelijke herontwikkeling 
nader onderzoek kunnen doen naar de vraag "wanneer zijn welke parkeeroplossingen haalbaar?" waarbij 
men een locatie- c.q. projectprofiel matcht aan parkeeroplossing. Tevens kan een nadere studie naar het 
gebruik van Monte Carlo-simulaties bij het waarderen van vastgoed in het algemeen en parkeergarages in 
het bijzonder zeer waardevol blijken te zijn. De mogelijke huurvormen en exploitatieovereenkomsten, die 
een belegger zou kunnen aangaan en in welke gevallen een belegger dit zou moeten doen, lenen zich tot 
slot tevens tot nader onderzoek. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Het onderzoekssubject van deze afstudeerscriptie is de problematiek omtrent het waarderen van 
parkeergarages nog voordat zij gerealiseerd zijn. Ter inleiding van deze scriptie wordt in dit hoofdstuk de 
opkomst van de parkeergarage als structureel element in Nederlandse binnensteden besproken. 
Vervolgens wordt de problematiek met betrekking tot het bepalen van de waarde van een parkeergarage, 
vroegtijdig in het ontwikkelingsproces, aangesneden. Naar aanleiding van deze problematiek worden, ten 
behoeve van het onderzoek, een probleem- en doelstelling geformuleerd. 
Parkeren is een ruim begrip en parkeergarages kennen diverse verschijningsvormen. Ter afbakening van 
het onderzoek wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de verschillende categorieën parkeergarages waarbij 
tevens wordt aangegeven op welke categorie het onderzoek zicht toespitst. Met betrekking tot 
vastgoedobjecten kan het begrip "waarde" op verschillende wijzen geïnterpreteerd worden. Voor het 
bepalen van de "waarde" van een vastgoedobject zijn diverse methoden voorhanden. Ter afbakening 
wordt in dit hoofdstuk aangegeven wat, in de context van dit onderzoek, onder het begrip waarde dient te 
worden verstaan en welke waarderingsmethoden dientengevolge van toepassing zijn. 
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een uiteenzetting van de onderzoeksopzet. Teneinde de 
onderzoeksopzet te structureren is een plan van aanpak geformuleerd, dat tevens dienst doet als 
leeswijzer voor deze scriptie. 

1.1 Parkeergarages in Nederlandse binnensteden 

Binnensteden hebben een grote aantrekkingskracht. Niet alleen geografisch, maar ook in economisch en 
sociaal-maatschappelijk opzicht vormt de binnenstad het hart van een stad. Nederlandse binnensteden 
kenmerken zich door een hoge functiedichtheid en een continu proces van verdichting, waardoor de 
hoeveelheid openbare ruimte gestaag afneemt. Bij het vormgeven van de openbare ruimte wordt de 
voorkeur gegeven aan kwalitatief hoogwaardige functies. De aan de autobereikbaarheid gerelateerde 
functies, zoals parkeren en bevoorraden zijn in dit opzicht minder gewenste functies. 
Het autobezit in Nederland is gestegen van 4,6 miljoen auto's in 1985 tot 6,7 miljoen auto's in 2001 [CBS 
2002]. Het autobezit zal naar verwachting verder (gematigd) toenemen. Ook de jaarlijks afgelegde 
kilometers per auto zullen verder stijgen [RWS 2002]. In de afgelopen decennia hebben lokale en 
nationale overheden getracht om het autogebruik te ontmoedigen en het openbaar vervoer en het gebruik 
van de fiets te stimuleren. Over het succes van dergelijke beleidsmaatregelen wordt tot op de dag van 
vandaag gediscussieerd, maar niet over het gegeven dat een groot deel van de binnenstadbezoekers nog 
steeds de voorkeer geeft aan de auto als vervoersmiddel. 
Kortom; om de aantrekkingskracht van binnensteden te waarborgen is, en blijft, de autobereikbaarheid 
van cruciaal belang. Deze bereikbaarheid komt echter zodanig onder druk te staan, dat gevreesd wordt 
voor een stadsinfarct [PSD 1999]. 

Ten aanzien van de autobereikbaarheid van binnensteden is, naast de congestie op de ontsluitende 
wegen, het parkeren een probleem. Op piekmomenten is de druk op de beschikbare parkeercapaciteit in 
binnensteden hoog. In het verleden zocht de parkeerder op deze momenten zijn heil in woongebieden in 
en nabij een binnenstad. Als gevolg van parkeerregulering zijn deze woongebieden thans voor een groot 
deel afgesloten voor wat betreft die parkeerfunctie. 
Functieverdichting, de toenemende automobiliteit en vergaande parkeerregulering in woongebieden zijn 
debet aan een toenemende vraag naar parkeervoorzieningen in binnensteden. Voorts ligt bij het inrichten 
van openbare ruimtes thans de nadruk op het realiseren van kwalitatief hoogwaardige functies, waardoor 
het aantal, voor het publiek toegankelijke parkeervoorzieningen op maaiveldniveau afneemt. Door deze 
ontwikkelingen zijn gemeentes en projectontwikkelaars, bij de herontwikkeling van binnenstedelijk gebied, 
genoodzaakt te zoeken naar alternatieven voor het parkeren in de openbare ruimte. Het realiseren van 
openbare parkeergarages is vaak de enige reële oplossing. 
Bedroeg in 1996 het totale parkeeraanbod in openbare parkeergarages nog ongeveer 100.000 plaatsen in 
273 parkeergarages [Koens 1996], in 1999 was dat aantal al opgelopen tot ongeveer 130.000 plaatsen in 
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381 parkeergarages [D&P 1999]. Eind 2004 bedraagt het aanbod, naar schatting, ongeveer 190.000 
parkeerplaatsen in circa 500 openbare parkeergarages. Het aanbod is daarmee binnen een tijdsbestek van 
10 jaar bijna verdubbeld. Uitgaande van een geschatte waarde van circa 15.000 euro voor een 
gemiddelde parkeergarageparkeerplaats, bedraagt de totale waarde van openbaar parkeervastgoed in 
Nederland thans minimaal circa 3 miljard euro aan belegd vermogen. 
Omdat in de huidige planvorming voor binnenstedelijke (her)ontwikkelingsprojecten vrijwel alleen nog 
openbare parkeergarages worden opgenomen om te voorzien in de parkeerbehoefte, zal de totale 
omvang van het openbare parkeervastgoed in Nederlandse binnensteden de komende jaren aanzienlijk 
toenemen. Ondanks de toename van het aantal parkeergarages zal de totale parkeerdruk op 
binnensteden niet afnemen. Dit als gevolg van de toenemende functieverdichting en de afname van het 
aantal (openbare) parkeerplaatsen in de openlucht. 

1.2 Waarderingsproblematiek tijdens het ontwikkelingsproces 

De realisatie van een diversiteit aan functies binnen beperkt beschikbare ruimte alsmede de complexiteit 
en dynamiek van een binnenstedelijke omgeving, maken herontwikkelingprojecten tot aantrekkelijke, 
maar ook risicovolle ondernemingen voor de ontwikkelende partij(en). Voor de projectontwikkelaar zijn 
gedegen haalbaarheidsstudies op go/no-go momenten tijdens het ontwikkelingsproces daarom van groot 
belang. Inzicht in de totale kosten en opbrengsten van een project is essentieel voor de besluitvorming 
omtrent de voortzetting van de ontwikkelingsactiviteiten. 
Voor het begroten van de totale kosten van een project is doorgaans voldoende kennis en kunde 
aanwezig bij een projectontwikkelaar en/of haar adviseurs. Dit geldt in principe ook voor parkeergarages, 
mits er bij het begroten rekening wordt gehouden met de specifieke kostenbepalende eigenschappen van 
parkeergarages. Deze eigenschappen maken dat de gemiddelde kosten per parkeerplaats, van project tot 
project, aanzienlijke uiteen kunnen lopen. Wanneer een parkeergarage onderdeel uitmaakt van een groter 
geheel dan kan de verdeling van projectkosten over de diverse projectonderdelen leiden tot een 
vertroebeling van het kostenbeeld voor de parkeergarage. Dit heeft de projectontwikkelaar echter niet 
altijd zelf in de hand omdat hieromtrent soms afspraken zijn gemaakt met de gemeente. Geconcludeerd 
kan worden dat het begroten van de totale kosten, welke toe te schrijven zijn aan een parkeergarage, 
met voldoende nauwkeurigheid kan geschieden teneinde als input te dienen voor de besluitvorming 
tijdens het ontwikkelingsproces. 

Het inschatten van de opbrengsten die voorkomen uit het in de markt zetten van de te realiseren 
parkeergarage is minder eenvoudig. Wanneer een parkeergarage verhandeld wordt dan zal de prijs 
bepaald worden op basis van de exploitatieverwachtingen van de betreffende parkeergarage. Wanneer 
het een bestaande parkeergarage betreft dan levert het huidige exploitatiebeeld een bepaalde basis voor 
het inschatten van de toekomstige exploitatieprestaties. Bij een nog niet gerealiseerde parkeergarage 
ontbreekt deze basis echter. Daar waar voor andere vastgoedcategorieën (woningen, winkel, kantoren) 
voldoende vergelijkingsmateriaal (markthuur, kostenkengetallen) aanwezig is voor het doen van een 
exploitatieprognose, is het aanwezige vergelijkingsmateriaal voor parkeergarages beperkt. Niet alleen het 
ontbreken van voldoende vergelijkingsmateriaal maar ook de onderlinge (on)vergelijkbaarheid van 
parkeergarages is debet aan de problemen bij het inschatten van de te verwachten exploitatieprestaties. 
De exploitatiekosten zijn, wanneer wordt beschikt over voldoende exploitatiedata van andere 
parkeergarages, nog met enige zekerheid in te schatten. Dit komt doordat een deel van deze kosten 
gerelateerd kan worden aan concrete fysieke eigenschappen van een parkeergarage zoals de bouwvorm, 
het ontwerp of de parkeercapaciteit. Bepaalde kosten zijn echter gerelateerd aan minder concrete 
eigenschappen, zoals de gebruiksintensiteit van een parkeergarage, welke voorafgaand aan de 
ingebruikname (of soms überhaupt) moeilijk vast te stellen zijn. 
Het inschatten van de exploitatieopbrengsten is nog problematischer. Deze opbrengsten bestaan 
voornamelijk uit parkeerinkomsten waarvan de hoogte afhangt van een samenspel van de 
parkeercapaciteit, de openingstijden, de gebruiksintensiteit en de parkeertarieven, welke op hun beurt in 
grote mate afhangen van de omgevings- en de locatiekenmerken van een parkeergarage. Daarnaast 
oefent de (aan verandering onderhevige) lokale politiek grote invloed uit op de hoogte van de 
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exploitatieopbrengsten middels het parkeerbeleid (tarieven, tijden, omvang van het reguleringsgebied) en 
het beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening (bestemmingsplan, concurrerende ontwikkelingen). 
Iedere parkeergarage heeft zodoende een unieke parkeerinkomstenpotentie waardoor het overnemen van 
opbrengstgegevens van andere parkeergarages vrijwel zeker zal leiden tot een onjuist exploitatiebeeld. 
Naast de problemen bij het inschatten van de hoogte van de opbrengsten en kosten vormt het inschatten 
van de ontwikkeling van deze geldstromen gedurende de exploitatie een extra obstakel. Zo heeft iedere 
parkeergarage in meer of mindere mate te maken met een opstartperiode met opstartkosten en een nog 
niet optimale inkomstenstroom. Pas na een aantal jaren ontstaat een stabiel exploitatiebeeld. Per 
parkeergarage varieert de lengte en het verloop van deze opstartperiode. Naast deze opstartperiode 
kunnen de omvang en frequentie van incidentele investeringen (bijvoorbeeld ten behoeve van de 
vervanging van installaties) tussen parkeergarages onderling sterk variëren. 
Samenvattend bestaat bij van het opstellen van een exploitatieprognose voor een nog te realiseren 
parkeergarage de nodige onzekerheid omtrent het inschatten van de omvang en de ontwikkeling van de 
toekomstige exploitatiekosten en -opbrengsten. 
Deze onzekerheid werkt door bij het bepalen van de verkoopopbrengst van desbetreffende 
parkeergarage. Naarmate de toekomstige (commerciële) prestaties van een vastgoedobject onzekerder 
zijn zal het risico, welke gepaard gaat met de investering in het object, door de koper als groter worden 
ervaren. Dit risico wordt verdisconteerd in de te stellen rendementseisen aan het object. Ten behoeve van 
de vertaling van risico's in rendementseisen is voor wat betreft de vastgoedcategorie parkeergarages 
slechts weinig referentiemateriaal voorhanden. De onduidelijkheid omtrent de te stellen rendementseisen 
kan een nadelig effect hebben op de uiteindelijke verkoopopbrengst van desbetreffende parkeergarage. 
De onduidelijkheid ten aanzien van de te stellen rendementseisen en de onzekerheid ten aanzien van de 
exploitatieverwachting zijn obstakels voor een projectontwikkelaar die reeds gedurende de ontwikkeling 
de waarde van een parkeergarage inzichtelijk wenst te maken. Het is de projectontwikkelaar er dus aan 
gelegen om deze onzekerheden en onduidelijkheden inzichtelijk te maken teneinde de waarde - in feite op 
ieder gewenst moment gedurende het ontwikkelingsproces - zo goed mogelijk vast te kunnen stellen. 

1.3 Probleem- en doelstelling van het onderzoek 

De toenemende roep om realisatie van parkeergarages op binnenstedelijke locaties en het belang van een 
gedegen haalbaarheidsanalyse tijdens de ontwikkeling van deze vastgoedobjecten voor de 
projectontwikkelaar, vormt de directe aanleiding voor dit onderzoek. De onzekerheid ten aanzien van de 
exploitatieverwachtingen van een parkeergarage en de verdiscontering van deze onzekerheid bij de 
waardebepaling vormt het onderzoeksgebied. De centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt daarom 
als volgt: 

Hoe kan men, reeds tijdens het ontwikkelingsproces, de waarde van een parkeergarage bepalen 
en hoe dient men daarbij om te gaan met onzekere exploitatieverwachtingen? 

Ingegeven door de beschreven problematiek en de geformuleerde probleemstelling luidt de tweeledige 
doelstelling van dit onderzoek als volgt: 

Het inzichtelijk maken van waarderingsmethodieken en benodigde inputvariabelen en het 
ontwikkelen van een ondersteunend rekenmodel ten behoeve van het, gedurende het 
ontwikkelingsproces, waarderen van parkeergarages. 
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1.4 Afbakening van het onderzoek 

Het onderzoek wordt op een tweetal punten afgebakend. De afbakening heeft betrekking op het type 
parkeergarages dat wordt onderzocht en op de binnen dit onderzoek te hanteren waarderingsmethode. 

1.4.1 Parkeren en parkeergarages nader gedefinieerd 

Parkeren en parkeergarage zijn containerbegrippen. Parkeren wordt in het woordenboek gedefinieerd als 
[Van Dale 2003]: (een voertuig} tijdelijk laten staan. Het Nederlands Normalisatie-instituut [NNI 2000] 
hanteert de volgende definitie: het laten stilstaan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die 
nodig is voor en wordt gebruikt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het 
onmiddellijk laden en lossen van goederen. In het kader van dit onderzoek dient parkeren iets ruimer te 
worden opgevat en wel als het proces van aankomst en vertrek per auto en het tussentijds verlaten van 
de auto waarbij de auto gedurende een bepaalde periode stilstaat, op een daarvoor bestemde plaats of in 
een daarvoor dienende ruimte. 

Onder parkeergarages worden gebouwde voorzieningen verstaan die ruimte bieden voor het parkeren van 
voertuigen en dan vooral personenauto's. Het woordenboek [Van Dale 2003] verstaat onder een 
parkeergarage een grote, openbare, overdekte parkeergelegenheid. De definitie van een parkeergarage 
volgens de Vastgoedbeheer Lexicon [Keeris 2001] luidt als volgt: een vastgoedobject met de specifieke 
bestemming het op (betrekkelijk} grote schaal geconcentreerd stallinggelegenheid voor motorvoertuigen 
bieden aan incidentele gebruikers c.q. abonnementhouders of anderszins gerechtigden, tegen betaling 
van een vergoeding dan wel - in geval van eigen gebruik - door een onderneming aan de medewerkers 
ervan. Het NNI hanteert de volgende definitie [NNI 2000]: een gebouw of onderdeel daarvan, in één of 
meerdere bouwlagen met het doel daarin auto's te parkeren door overwegend niet regelmatige 
gebruikers van de voorziening en daartoe bestaande uit een samenstel van verkeersruimten voor 
voetgangers en personenauto's, voorzieningen voor horizontaal en verticaal transport, parkeerplaatsen en 
de noodzakelijke nevenruimten. Geen van bovenstaande definities weet het begrip parkeergarage in 
volledigheid te omschrijven. De ene definitie richt zich op het functioneren van het onderhavige object 
terwijl de ander op basis van overwegend fysieke kenmerken een beschrijving geeft. Om tot een goede 
afbakening van de in dit onderzoek beoogde parkeergaragecategorie te komen wordt een parkeergarage 
in eerste instantie gezien als een (deel van een} vastgoedobject met als functionaliteit parkeren. Hierna 
worden de verschillende vormen van parkeren uiteengezet waarna op basis hiervan zal worden 
aangegeven op welk segment van het parkeergaragevastgoed dit onderzoek zich richt. 

• Parkeren binnen een gebouwde voorziening versus parkeren op maaiveld 
Een onderverdeling in parkeren kan worden gemaakt op basis van de ruimtelijke eigenschappen van een 
parkeervoorziening. Parkeren vindt plaats in de openlucht, op terreinen of langs de openbare weg, maar 
sinds de jaren 70, wanneer de eerste openbare parkeergarages worden gerealiseerd, in toenemende 
mate ook in overdekte, ombouwde, situaties. 

• Publieksparkeren versus stallen (openbaar parkeren versus privé stallen} 
Er valt een onderscheid te maken tussen openbare parkeergarages en privé parkeergarages. Onder de 
eerste categorie vallen de parkeergarages die een openbare functie hebben en dus voor het totale publiek 
vrij toegankelijk zijn. Binnen een openbare parkeergarage wisselen parkeerplaatsgebruikers elkaar af. Een 
gebruiker beschikt niet over een eigen parkeerplaats. De privé parkeergarages, of stallinggarages, zijn 
bestemd voor een beperkte groep gebruikers. Gedacht kan worden aan een groep bewoners of 
werknemers. De gebruikers zijn doorgaans bekend en beschikken over een aan hen toegewezen 
parkeerplaats binnen de stallinggarage. 

• Parkeren bij een bestemming versus parkeren bij een vervoersknooppunt 
Parkeren kan tevens worden onderverdeeld naar uiteindelijke bestemming. Parkeergarages bevinden zich 
doorgaans in de nabijheid, op loopafstand, van de eindbestemming (een winkelcentrum, een openbare 
voorziening, etc.) van de gebruiker m_aar dit is echter niet altijd het geval. De zogenaamde Transferia zijn 
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opvangpunten (vaak in de vorm van een gebouwde parkeervoorziening) aan de randen van het stedelijk 
gebied, waar binnenstadbezoekers de auto verruilen voor een aansluitende vorm van openbaar vervoer 
naar de plaats van bestemming. Daarnaast zijn er de zogenaamde P&R-parkeervoorzieningen op de 
stationslocaties die voorzien in de parkeerbehoefte van de treinreizigers. 

• Parkeren in de binnenstad versus parkeren op perifere locaties 
Parkeergarages die gesitueerd zijn in binnensteden vertonen doorgaans een grotere diversiteit in 
gebruikersgroepen dan parkeergarages die gesitueerd zijn op overige locaties (het overig 
kernwinkelapparaat, PDV /GDV-locaties, ziekenhuizen, bedrijventerreinen, wooncomplexen, etc.) omdat 
binnensteden een grotere verscheidenheid c.q. complexiteit aan functies (bestemmingen) kennen. Iedere 
functie richt zich op een of meerdere specifieke doelgroep(en). Iedere functie kent specifieke bezoektijden 
(vaak zijn dit de openingstijden) en bezoekintensiteiten. Iedere functie genereert dientengevolge een 
unieke parkeervraag. 

• Kortparkeren versus langparkeren 
Kortparkeren en langparkeren zijn termen die meermaals verward worden met publieksparkeren en 
stallen. Kort- en langparkeren zijn termen die gebaseerd zijn op de tijdsduur van het parkeren. In een 
openbare parkeergarage wordt door de gemiddelde gebruiker overwegend kort geparkeerd, tot circa 4 
uur [Kragtwijk 1996], maar parkeren voor langere duur komt ook voor. Een openbare parkeergarage nabij 
een openbaar vervoerspunt kan een relatief groot aandeel langparkeerders bevatten. In deze gevallen 
blijft echter gelden dat de parkeerder niet over een toegewezen parkeerplaats beschikt. In stallinggarages 
wordt overwegend voor langere duur geparkeerd, bijvoorbeeld gedurende een gehele werkdag. 

• Betaald parkeren versus gratis parkeren 
Uiteraard kan een onderscheid gemaakt worden tussen parkeervoorzieningen waarbij van de gebruiker 
voor het parkeren een bepaalde vergoeding gevraagd wordt en parkeervoorzieningen waarbij dit niet het 
geval is. Voor openbare parkeergarages geldt nagenoeg altijd dat voor het parkeren betaald dient te 
worden [Koens 1996]. 

• Zelf parkeren versus laten parkeren door een parkeersysteem 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen parkeergarages met of zonder een mechanisch 
parkeersysteem. Mechanische parkeersystemen zijn de laatste jaren sterk in opkomst. Toepassing van 
mechanische parkeersystemen leidt tot efficiënter ruimtegebruik. Halfautomatische systemen zijn 
systemen waarbij de parkeerder zijn auto een parkeergarage inrijdt en op een pallet parkeert, om 
vervolgens zelf een installatie in werking te stellen die de auto in horizontale en/of verticale richting 
beweegt en op de daarvoor bestemde locatie plaatst. Voorbeelden hiervan zijn schuifpallets en 
hefplateaus (zie bijlage 1). Dergelijke systemen hebben een ruimtebeslag van één of enkele 
parkeerplaatsen en worden vrijwel alleen toegepast in stallinggarages en vooral voor het langparkeren. 
Volautomatische systemen zijn systemen waarbij de parkeerder de auto slechts tot aan de entree van de 
parkeergarage rijdt waarna het systeem volledig zorgdraagt voor het wegzetten van de auto. Dergelijke 
systemen zijn reeds op diverse locaties in Nederland gerealiseerd (voornamelijk in Amsterdam) en bieden 
gemiddeld een parkeercapaciteit van circa 50 plaatsen, met enkele uitschieters tot circa 100 plaatsen 
[CROW 2002]. Deze systemen worden vooralsnog alleen toegepast bij stallinggarages in verband met de 
afhandelingsnelheid. 

• Parkeren in een solitaire versus een geïntegreerde parkeergarage 
Parkeergarages kennen meerdere verschijningsvormen waarbij men een onderscheid kan maken tussen 
solitaire (losstaande) en geïntegreerde parkeergarages. Solitaire parkeergarages betreffen 
vastgoedobjecten met enkel en alleen een parkeerfunctie binnen het object. Geïntegreerde 
parkeergarages vormen een onderdeel van een vastgoedobject met meerdere functies, zoals een 
parkeerkelder onder een winkelcentrum. 
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• Parkeren in een open garage versus parkeren in een gesloten garage 
Een parkeergarage waarbij de ventilatie van de ruimte(n) op natuurlijke wijze plaatsvindt via 
dwarsventilatie, wat mogelijk is doordat de gevels (voldoende) openingen bevatten en de onderste 
bouwlaag niet, dan wel slechts beperkt in de grond verzonken ligt kan worden betiteld als een open 
parkeergarage. Een gesloten parkeergarage is een parkeergarage waarbij de ventilatie van de ruimte op 
mechanische wijze plaatsvindt. De gevels van een dergelijke garage bestaan (grotendeels) uit gesloten 
vlakken. 

• Ondergronds parkeren versus bovengronds parkeren 
De eerste binnenstedelijke openbare parkeergarages betroffen bovengrondse constructies. Als gevolg van 
functieverdichting wordt in binnensteden tegenwoordig een aanzienlijk deel van de parkeergarages 
ondergronds gerealiseerd. Ondergrondse parkeergarages zijn qua realisatie aanzienlijk duurder dan 
bovengrondse parkeergarages. Een karakteristieke eigenschap van ondergrondse parkeergarages is de 
aanwezigheid van mechanische ventilatie (het zijn gesloten parkeergarages), dit in tegenstelling tot 
bovengrondse parkeergarages, waarvan het overgrote deel op natuurlijke wijze geventileerd wordt (het 
zijn doorgaans open parkeergarages). 

Dit onderzoek richt zich op de gebouwde parkeervoorzieningen, ofwel de parkeergarages en wel op een 
specifiek segment parkeergarages, te weten de: 

Binnenstedelijke/ openbare/ overwegend voor het betaald kortparkeren van personenauto~ 
bestemde/ (delen van) parkeergarages met een traditioneel parkeersysteem. 

Het onderzoek concentreert zich op parkeergarages in binnensteden, omdat de complexiteit van dit 
gebied en daardoor ook de onzekerheid ten aanzien van exploitatieverwachting het grootst is. Transferia 
vallen buiten het onderzoekskader. P&R voorzieningen bij treinstations in binnensteden vallen binnen het 
onderzoekskader voor zover het gebouwde parkeervoorzieningen betreft. 
Stallinggarages zijn direct verbonden aan de functies die zij voorzien. Deze garages worden gezien als 
faciliteiten voor louter desbetreffende functies en vallen als zodanig buiten het onderzoekskader. Het 
onderzoek richt zich dus op publieksparkeergarages. Een parkeergarage kan echter een dubbelfunctie 
hebben wanneer een deel van de garage dienst doet als stallinggarage en het andere deels als 
publieksgarage. Deze parkeergarages vallen, alleen wat betreft het openbare deel van de parkeergarage 
(de publieksgarage), binnen het onderzoekskader. 
De in dit onderzoek beschouwde parkeergarages worden voornamelijk gebruikt door kortparkeerders en 
dus in mindere mate door langparkeerders. Dit onderzoek richt zich voorts op parkeergarages waarbij de 
parkeerder betaalt voor het parkeren. Omdat het onderzoek toegespitst is op openbare parkeergarages, 
doorgaans met een parkeercapaciteit die een veelvoud van 100 parkeerplaatsen bedraagt, wordt in dit 
onderzoek verder geen specifieke aandacht aan parkeergarages met mechanische parkeersystemen 
besteed. 

In afbeelding 1.1 wordt een schematische voorstelling gegeven van de hiervoor besproken onderverdeling 
in parkeervoorzieningen, waarbij het ten behoeve van dit onderzoek afgebakende segment wit is 
ingekleurd. Ten behoeve van de leesbaarheid van het verslag wordt met betrekking tot dit afgebakende 
segment in het vervolg het begrip parkeergarage gehanteerd. 
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Solitair 

Geïntegreerd 

Afbeelding 1.1: onderverdeling parkeervoorzieningen 

1.4.2 Waarderen van vastgoedobjecten 

april2006 

Straatparkeerplaatsen en parkeerterreinen 

Stallingsgarages 

Overige locaties 

Mechanisch systeem 

Open Bovengronds 

Gesloten Ondergronds 

Het centrale thema binnen dit onderzoek is het waarderen van parkeergarages. In dit geval gaat het 
specifiek om het waarderen van een bepaald segment parkeergarages reeds tijdens het 
ontwikkelingsproces, waardoor er nog geen exploitatiegegevens beschikbaar zijn. Waarderen is in feite 
niets anders dan het toekennen van waarde aan een product of dienst. Met betrekking tot het waarderen 
van vastgoedobjecten wordt een veelvoud aan waardebegrippen onderkend. De keuze voor een 
waardebegrip is afhankelijk van het waarderingsdoel en de aard van het te waarderen vastgoedobject. 
Binnen de context van dit onderzoek is het doel van de waardering: het komen tot een inschatting van de 
prijs voor een parkeergarage in ontwikkeling, welke gebaseerd wordt op de toekomstverwachtingen met 
betrekking tot de exploitatie van desbetreffende parkeergarage en waarvan kan worden aangenomen dat 
de potentiële koper (in een markt met meerdere potentiële kopers) bereid is deze ervoor te betalen. De 
geraadpleegde literatuur omtrent waardebegrippen [Keeris 2001, Ten Have 1997, De Kroon 2002] geeft 
aan dat bezien voornoemd waarderingsdoel zowel kan worden gedacht aan het begrip marktwaarde als 
aan het begrip beleggingswaarde. 

De marktwaarde wordt gedefinieerd als het bedrag dat het betreffende vastgoedobject bij onderhandse 
verkoop naar schatting op zal kunnen brengen nadat de verkoper het object - na de beste voorbereiding 
- op de gebruikelijke wijze op de markt heeft aangeboden en waarbij de koper het object aanvaardt onder 
gestanddoening van de lopende huuNerplichtingen, met alle daaraan verbonden rechten en plichten 
[Keeris 2001]. 
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De marktwaarde zegt iets over de te verwachten transactieprijs bij verkoop, in acht nemende dat zowel 
verkopende als kopende partij in staat zijn tot een volledig onderbouwde indicatie van deze prijs te 
komen. Gezien de onzekere exploitatieverwachting van parkeergarages in het algemeen en van nog niet 
gerealiseerde parkeergarages in het bijzonder, danwel het ontbreken van een lopende huurverplichting 
wanneer de parkeergarage nog in ontwikkeling is, is deze onderbouwing niet mogelijk op basis van een 
feitelijke situatie. 

De beleggingswaarde wordt gedefinieerd als de contante waarde van alle, op basis van een scenario 
geraamde, toekomstige netto cashflow gedurende de resterende exploitatieperiode, daaronder begrepen 
de restwaarde per afsluitdatum van deze beschouwde periode, daarbij contant gemaakt tegen de op het 
moment van de berekening aan te houden rendementseis, gelet op het aangenomen rendements
risicoprofiel van het betreffende object en rekening houdend met het algemeen hiervoor gestelde 
referentieniveau van de betreffende beleggingscategorie [Keeris 2001]. 

Bij de beleggingswaarde gaat het om de wijze waarop de toekomstige eigenaar waarde toekent aan het 
vastgoedobject, op basis van een prognose van de toekomstige exploitatie en de aan het betreffende 
object gekoppelde rendementseis. Vermeld moet worden dat een algemeen referentieniveau voor het 
bepalen van de aan te houden rendementseis met betrekking tot parkeervastgoed ontbreekt. 

Er kan worden gesteld dat beide waardebegrippen van toepassing zijn omdat de marktwaarde kan 
worden gezien als de prijs op de markt en de beleggingswaarde als de prijs welke de potentiële koper 
bereid is te betalen. Om deze prijs te kunnen bepalen zal de projectontwikkelaar zich echter altijd moeten 
verplaatsen in de potentiële koper(s) omdat het niet of nauwelijks mogelijk is om op basis van 
marktinformatie een nauwkeurige inschatting te maken van deze prijs. De ontwikkelaar dient in feite de 
beleggingswaarde voor de potentiële koper in te schatten om inzichtelijk te krijgen welke prijs acceptabel 
zal worden geacht voor de aan te bieden parkeergarage. Het te hanteren waardebegrip binnen dit 
onderzoek is daarom de beleggingswaarde. 

Naast het te hanteren waardebegrip is voor dit onderzoek van belang welke waarderingsmethode 
gehanteerd wordt. Met betrekking tot het waarderen van vastgoedobjecten kunnen de methodes worden 
onderverdeeld op basis van de benaderingswijze, te weten [Ten Have 1997]: de comperatieve 
benadering, de kostenbenadering, de inkomstenbenadering en de wettelijke benadering. 
De comperatieve, wettelijke en kostenbenadering komen gezien het geformuleerde waarderingsdoel - het 
bepalen van de waarde in het economische verkeer - niet in aanmerking. Methodes conform de 
inkomstenbenadering gaan ervan uit dat het betreffende vastgoedobject een zelfstandig inkomen 
genereert wat, bij het in dit onderzoek afgebakende segment parkeergarages, duidelijk het geval is. De 
twee methoden welke gebaseerd zijn op het inkomstenbenaderingsprincipe zijn de BAR/NAR-methode 
(Bruto Aanvangsrendement respectievelijk Netto Aanvangsrendement) en de DCF-methode. 
De BAR/NAR-methode gaat uit van een vastgoedobject in verhuurde staat of een vastgoedobject dat 
daartoe bestemd is. Parkeergarages worden echter niet per definitie verhuurd aan derden. De BAR/NAR
methode berust op het kapitaliseren van de huidige (bestaande) huurstroom, al dan niet gecorrigeerd met 
de eigenaarslasten, door deze te delen door het vereiste aanvangsrendement (Bruto danwel Netto). 
Toekomstige ontwikkelingen c.q. afwijkingen worden daarbij verdisconteerd in het aanvangsrendement. In 
dit onderzoek zijn juist deze toekomstige ontwikkelingen van belang omdat het nog niet gerealiseerde 
vastgoedobjecten betreft. Het gebruik van de BAR/NAR-mothode vraagt om goed referentiemateriaal wat 
met betrekking tot parkeergarages schaars is. Gesteld wordt dat het gebruik van de BAR/NAR-methode 
niet overeenstemt met het geformuleerde waarderingsdoel binnen dit onderzoek. 
Bij het toepassen van de DCF-methode wordt de waarde van een vastgoedobject geschat op basis van 
geraamde toekomstige netto cashflows (de exploitatieopbrengsten verminderd met de 
exploitatiekosten)van het vastgoedobject. De waarde wordt in beginsel berekend door deze cashflows 
contant te maken naar een vastgestelde (begin)datum waarbij rekening wordt gehouden met 
rendementseis en looptijd van de exploitatie. 
De DCF-methode leent zich goed voor het bepalen van de waarde van een nog te realiseren 
vastgoedobject omdat binnen deze methode rekening kan worden gehouden met toekomstige 
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ontwikkelingen van exploitatiekosten en opbrengsten. Zeker bij grote redelijk bekende uitgaven en/of 
inkomsten in de toekomst is de DCF-methode een welkome aanvulling op bestaande taxatiemethoden 
[Van Hulst 2005]. Met betrekking tot parkeergarages werd reeds eerder op basis van gesprekken met 
branchedeskundigen en externe taxateurs geconcludeerd dat de DCF-methode de voorkeur geniet als het 
gaat om de vaststelling van de commerciële waarde van een (kort)parkeergarage [Kragtwijk 1996]. 
In het kader van dit onderzoek wordt de DCF-methode gehanteerd als waarderingsmethode voor nog te 
realiseren parkeergarages. Hierbij wordt aangegeven dat het in de praktijk altijd verstandig is om de 
uitkomsten van waarderingen met de DCF-methode te toetsen met behulp van andere 
waarderingsmethoden (waaronder de BAR/NAR-methode) [De Kroon 2002]. 

1.5 Opzet van het onderzoek 

Ten einde structuur aan te brengen in het onderzoek is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van 
aanpak is schematisch weergegeven in afbeelding 1.2. Als basis voor het onderzoek wordt eerst het 
functioneren en het ontwikkelingsproces van parkeergarages beschreven. 
Vervolgens wordt het exploitatieproces van parkeergarages beschreven waarbij de opbouw van de 
exploitatiekosten en -opbrengsten (de cashflows) uiteengezet wordt. Tevens worden de eigenschappen 
van een parkeergarage (object, locatie en omgeving) die van invloed zijn op deze cashflows behandeld. 
Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop deze cashflows geprognosticeerd kunnen worden. Ten 
behoeve van het maken van exploitatieprognoses wordt ten slotte een rekenmodel ontwikkeld. 
Vervolgens wordt de theorie omtrent het waarderen van vastgoedobjecten middels de DCF-methode 
behandeld. Daarna wordt de DCF-methode geoperationaliseerd ten behoeve van het waarderen van 
parkeergarages door de benodigde parameters en variabelen te definiëren. Vervolgens wordt ingegaan op 
de wijze waarop bij het waarderen rekening kan worden gehouden met de onzekerheden in de 
cashflowprognose. Op basis van deze kennis wordt daarna ter ondersteuning van het waarderen van een 
parkeergarage een rekenmodel ontwikkeld. Een gevoeligheidsanalyse zal voorts worden uitgevoerd 
teneinde de impact van wijzigingen in parameters en variabelen, op de resulterende waarde te evalueren. 
Ten slotte zullen de theorie en de rekenmodellen getoetst worden door deze toe te passen in een 
praktijksituatie. 

• Oriëntatie op parkeergarages (hoofdstuk 2) 
Dit onderdeel is bedoeld om inzicht te geven in de vastgoedcategorie parkeergarages en dient als basis 
voor verder onderzoek. Enerzijds wordt ingegaan op het functioneren van parkeergarages. Daarbij worden 
de karakteristieke eigenschappen, de bedrijfsprocessen, de achterliggende markten, de actoren op deze 
markten en de kwaliteiten welke van invloed zijn op het functioneren, met betrekking tot parkeergarages 
behandeld. Anderzijds wordt het ontwikkelingsproces van parkeergarages beschreven, waarbij ingegaan 
wordt op de procesfasen en de kosten en de opbrengsten van dit proces. Literatuuronderzoek is voor dit 
onderdeel het aangewezen onderzoeksmiddel. 

• Exploitatie van parkeergarages (paragraaf 3.1 t/m 3.3) 
In dit onderdeel wordt ingegaan op de exploitatie van parkeergarages. Een inventarisatie van de 
cashflows met betrekking tot de exploitatie en hun bestanddelen vindt plaats met behulp van 
exploitatiegegevens van bestaande parkeergarages. Tevens wordt ingegaan op de ontwikkeling van de 
opbrengsten en kosten gedurende de exploitatieperiode. Hierdoor worden de cashflows gedurende de 
exploitatie inzichtelijk gemaakt welke de basis vormen voor het bepalen van de waarde van een 
parkeergarage. Naast de exploitatiegegevens van bestaande parkeergarages is literatuuronderzoek een 
onderzoeksmiddel ten behoeve van het verkrijgen van informatie. 

• Prognosticeren van exploitatiekosten en -opbrengsten (paragraaf 3.4 en 3.5) 
Dit onderdeel gaat in op de wijze waarop de uiteindelijk te waarderen cashflows geprognosticeerd kunnen 
worden. Ten aanzien van de exploitatiekosten ligt daarbij de nadruk op het vergelijken van kosten en het 
gebruik van kostenkengetallen. Ten aanzien van de exploitatieopbrengsten ligt de nadruk op het 
prognosticeren van bezettingsgraden en de vertaalslag naar parkeerinkomsten. 
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• Exploitatiemodel voor parkeergarages (paragraaf 3.6) 
In dit onderdeel wordt ter ondersteuning bij het opstellen van meerjaren exploitatieprognoses voor 
parkeergarages een rekenmodel ontwikkeld aan de hand van de inzichten verkregen in paragraaf 3.1 tjm 
3.4. 

• Waarderen met de DCF-methode (paragraaf 4.1) 
Dit onderdeel gaat in op het waarderen van vastgoedobjecten met de DCF-methode. Daarbij wordt de 
werking van de methode en de benodigde input beschreven. De benodigde informatie wordt verkregen 
aan de hand van literatuuronderzoek. 

• DCF waardering van parkeergarages (paragraaf 4.2) 
In dit onderdeel wordt de DCF-methode geoperationaliseerd ten behoeve van het waarderen van 
parkeergarages door de benodigde parameters te definiëren, waartoe o.a. behorend: 

- De te verrekenen periodieke en incidentele cashflows 
- De jaarlijkse indexatie c.q. correctie van de kasstromen 
- De te hanteren disconteringsvoeten 
- De lengte van de te waarderen exploitatieperiode 
- De (al dan niet mee te nemen) eindwaarde 

De benodigde informatie voor dit onderdeel wordt verkregen aan de hand van literatuuronderzoek en 
informatie uit gesprekken met experts uit het vakgebied 

• Omgaan met onzekere exploitatieverwachtingen in de waardering (paragraaf 4.3) 
Dit onderdeel gaat in op de wijze waarop onzekerheden ten aanzien van de cashflows kunnen worden 
verrekend bij de waardering van een parkeergarage. Hiertoe wordt een aantal methoden beschreven en 
geëvalueerd. Uiteindelijk zal een selectie worden gemaakt van methodes die geschikt bevonden worden. 
De benodigde informatie wordt verkregen aan de hand van literatuuronderzoek. 

• Gevoeligheidsanalyse en casestudie (hoofdstuk 5) 
Met betrekking tot waarderingsvariabelen en met behulp van het waarderingsmodel wordt in dit onderdeel 
een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om de impact van wijzigingen in de variabelen op de 
beleggingswaarde te evalueren. De gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd op referentieprojecten uit de 
praktijk. 

• Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6) 
In dit onderdeel worden conclusies getrokken met betrekking tot het onderzoek in het algemeen, met 
betrekking tot het verkregen inzicht in het waarderen en de waardebeïnvloeders van parkeergarages en 
met betrekking tot de toegevoegde waarde voor projectontwikkelaars van de ontwikkelde rekenmodellen. 
Voorts worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan met betrekking tot het verminderen van 
onzekerheden en onduidelijkheden bij het waarderen van parkeergarages. 
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2 Oriëntatie op parkeergarages 

In de probleemverkenning is duidelijk geworden, dat de projectontwikkelaar gedurende het 
ontwikkelingsproces problemen ondervindt bij het bepalen van de waarde van een parkeergarage. 
Alvorens het onderzoek zich verdiept in deze waarderingsproblematiek, wordt een beschouwing van het 
functioneren van parkeergarages en een beschrijving van het ontwikkelingsproces nodig geacht teneinde 
een betere beeldvorming van het onderhavige onderzoekssubject te creëren. 
In dit hoofdstuk wordt daarom het functioneren van parkeergarages, en de karakteristieke eigenschappen 
daarvan, beschreven. Tevens worden de aan het functioneren van een parkeergarage gerelateerde 
bedrijfsprocessen en de achterliggende markten, en de voornaamste actoren die een actieve of passieve 
rol spelen binnen deze bedrijfsprocessen, beschouwd. Ten slotte worden de kwaliteiten die van invloed 
zijn op het functioneren van een parkeergarage behandeld. 
Naast het functioneren van parkeergarages wordt het ontwikkelingsproces van parkeergarages besproken, 
waarbij wordt ingegaan op de procesfases, de kosten en de opbrengsten en het belang van het 
haalbaarheidsonderzoek tijdens dit proces. 

2.1 Functioneren van parkeergarages 

In deze paragraaf wordt het functioneren van parkeergarages beschreven aan de hand van de 
karakteristieke aspecten, de relevante bedrijfsprocessen en de achterliggende markten, de betrokken 
actoren en de kwaliteiten die van invloed zijn op het functioneren. 

2.1.1 Karakteristiek van parkeergarages 

Wanneer men de functionaliteit van parkeergarages vergelijkt met andere type vastgoedobjecten dan zijn 
er veel overeenkomsten met objecten waarin sprake is van het tijdelijke opslaan van goederen of het 
stallen van vervoersmiddelen waartoe, onder andere op- en overslagloodsen, magazijnen, 
fietsensta ll ingen en busremises behoren. Het gebruik, door de verschillende gebruikers van dergelijke 
objecten is altijd van een zeer tijdelijke aard. Het functioneren van parkeergarages staat in teken van de 
vervoersmodaliteitswissel, zoals binnen de aangebrachte afbakening, tussen autoverkeer en 
voetgangersverkeer. Parkeergarages kunnen worden gezien als een schakel in het proces van het 
bereiken van een bepaalde bestemming en is als zodanig nimmer een eindbestemming op zich. Bepalend 
voor het voorkomen van parkeergarages is het ontbreken van een verblijfsfunctie en een op de auto en 
het autoverkeer afgestemde maatvoering. Dit uit zich onder andere in een beperkte verdiepingshoogte, 
een relatief laag afwerkingsniveau en het nagenoeg ontbreken van bouwkundige elementen met korte tot 
middellange levensduur. De vloerindeling bestaat hoofdzakelijk uit rijbanen en parkeervakken. Typerend 
voor parkeergarages zijn de verticale ontsluitingen voor auto's tussen twee verdiepingen middels 
hellingbanen. In vergelijking tot andere vastgoedcategorieën zijn de exploitatielasten relatief hoog in 
vergelijking tot de exploitatieopbrengsten). Veel van de aanwezige installaties zijn toegespitst op de 
parkeerfunctie en dus niet op de verblijfsfunctie (voor personen). Parkeergarages kennen in theorie een 
oneindig grote gebruikersgroep, maar het gelijktijdig gebruiken van de parkeergarage wordt beperkt door 
de beschikbare parkeercapaciteit. 

2.1.2 Markten en bedrijfsprocessen 

Met betrekking tot parkeergarages kunnen een drietal markten onderscheiden worden (zie afbeelding 
2.1). Allereerst is er de vastgoedmarkt voor parkeergarages, waarbinnen parkeergarages worden 
verhandeld. Aanbieders op deze markt zijn projectontwikkelaars van nieuwe parkeergarages en eigenaren 
van bestaande parkeergarages. Vragers zijn de nieuwe eigenaren, waarbij een tweedeling kan worden 
gemaakt in gemeentelijke en commerciële beleggers. Er kan in beide gevallen worden gesproken over 
beleggers, hoewel de investeringsdoelstellingen van beide partijen van elkaar kunnen verschillen. Een 
commerciële belegger zal de hoogte van de investering bepalen op basis van een door hem verondersteld 
te behalen rendement op deze investering. Gemeentelijke beleggers kunnen, in een vergelijkbare situatie 

TU/e technische universiteit eindhoven 
20 Pim van Loon 



De waarde geliJarkeerd april 2006 

op basis van een veronderstelde maatschappelijke meerwaarde, tot een afwijkend investeringsbedrag 
komen. De vastgoedmarkt voor parkeergarages kent een zeer beperkt aantal transacties per jaar en is 
hierdoor alles behalve transparant. De transacties die plaatsvinden, betreffen hoofdzakelijk die tussen 
belegger en ontwikkelaar bij aankoop/verkoop van nieuwe parkeergarages. Het type parkeergarages, 
waarop binnen dit onderzoek wordt gedoeld, dient men in wezen als een courant type vastgoed te zien. 
Ondanks het beperkte aantal transacties, wat kan duiden op incourantie, zijn deze parkeergarages 
namelijk goed verkoopbaar c.q. verhuurbaar. 

Beleggingsmarkt Exploitatiemarkt Parkeermarkt 

Investeringsruimte Exploitatieresultaat Parkeergelegenheid 

Beleggen 

Rendement Parkeertarief 

Bedrijfsprocessen met betrekking tot parkeergarages op de diverse markten 

Aanbod Vraag Aanbod Vraag Aanbod Vraag 

Belegger/ 4111---•• 1 Belegger 1 4111---•lll I Exploitant 1 4111---•lll .... , -Co-n-su-m-en_t....,I 

Ontwikkelaar 

Vraag en aanbod en transacties op de diverse markten 

Afbeelding 2.1: Markten, bedrijfsprocessen en transacties van parkeergarages 

Naast het investeringsproces speelt zich op objectniveau een tweede bedrijfsproces af, te weten de 
exploitatie van de parkeergarage. Deze exploitatie kan in handen zijn van de belegger, maar kan ook 
tegen een vaste en/of resultaatsafhankelijke vergoeding uitbesteed zijn aan derden. Ook de volledige 
overdracht van de risicodragende exploitatie aan derden tegen een overeengekomen huurprijs is een 
veelgebruikte constructie. De achterliggende markt kan worden benoemd als de exploitatiemarkt voor 
parkeergarages. Ten minste een tiental grote marktpartijen en een veelvoud hiervan aan gemeentelijke 
parkeerbedrijven opereren op de Nederlandse exploitatiemarkt voor parkeergarages. Vermeld dient te 
worden dat de Nederlandse markt bestaat uit geografische deelmarkten met een beperkt aantal actoren 
per markt. Deze lokale exploitatiemarkten zijn alles behalve transparant en worden sterk beïnvloed door 
specifieke lokale factoren. 
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De derde markt die van belang is voor parkeergarages is de markt voor bereikbaarheidsproducten. Een 
exploitant van een parkeergarage op een bepaalde locatie concurreert op deze markt zowel met andere 
parkeervoorzieningen, als met andere mobiliteitsmiddelen die kunnen worden ingezet ten behoeve van 
het bereiken van de beoogde bestemming door de consument. De exploitant van een parkeergarage is in 
feite aanbieder van parkeerruimte voor personenauto's en motoren en de parkeerder is de consument van 
deze ruimte. Naast parkeerruimte bieden exploitanten een pakket aan ondersteunende producten en 
diensten aan. De inhoud van deze pakketten is zeer divers en kan bestaan uit het bieden van informatie 
over de locatie, het bieden van alternatieve betalingswijzen, het bieden van een mogelijkheid tot het laten 
repareren van autoruiten, het laten wassen van de auto of valet-parking on demand. De transacties op 
deze markt vinden plaats tussen de parkeerder en de exploitant. Het bedrijfsproces dat hierbij plaatsvindt, 
kan worden getypeerd als het operationele proces dat zich afspeelt binnen de parkeergarage. Daarbij 
wordt gedoeld op alle activiteiten die op initiatief van exploitant worden ondernomen, teneinde de 
parkeergarage te laten functioneren. 

2.1.3 Actoren 

In deze paragraaf worden de actoren op de verschillende markten met betrekking tot parkeergarages 
besproken. Iedere actor heeft een eigen belang c.q. specifieke doelstelling ten aanzien van een 
parkeergarage. 

Projectontwikkelaar 
Projectontwikkelaars hebben het ontwikkelen van vastgoed als bedrijfsproces met de primaire doelstelling 
om het vastgoed met winst aan een belegger te verkopen en zodoende de bedrijfscontinuïteit te 
garanderen. Vaak zijn projectontwikkelaars gelieerd aan een andere partij, zoals een bouwbedrijf, bank of 
gemeente. In deze gevallen is er sprake van een secundaire doelstelling, zoals het creëren van een 
bouwopdracht, het verstrekken van leningen of de waarborging van gemeentelijke belangen [Fokkema 
2000]. 
Bij iedere projectontwikkeling is voor elk type ontwikkelaar het uiteindelijke projectresultaat, oftewel de 
verkoopopbrengst verminderd met de toegerekende, dan wel gemaakte kosten van het project (voor een 
belegger is het totaal de stichtingskosten), van belang. Bij de ontwikkeling van een parkeergarage is het 
voor de ontwikkelaar van belang, om een goed inzicht te hebben in de waarde van de parkeergarage voor 
een toekomstige belegger en de verhouding van deze waarde tot de stichtingskosten van de 
parkeergarage. Het komt voor dat een parkeergarage als onderdeel van een totaalproject wordt verkocht. 
In deze gevallen is het voor de projectontwikkelaar van belang om vroegtijdig inzicht te hebben in het 
aandeel van de parkeergarage in het totale projectresultaat. Dit is echter niet altijd het geval. In 
paragraaf 2.2 wordt nader ingegaan op het ontwikkelingsproces van parkeergarages en de factoren die 
het projectresultaat van de projectontwikkelaar beïnvloeden. 

Belegger 
Op de beleggingsmarkt voor parkeergarages vinden transacties plaats tussen ontwikkelaars en beleggers 
of tussen beleggers onderling. Er zijn globaal twee type beleggers. 
Allereerst zijn er beleggers die het investeren in een parkeergarage hoofdzakelijk als middel zien bij het 
verbeteren van de ruimtelijke en de parkeerkwaliteit van een locatie en bij het verbeteren van de 
autobereikbaarheid van een locatie. Deze groep beleggers bestaat nagenoeg alleen uit gemeentes, 
hoewel een groep ondernemers die samen investeren in parkeergelegenheid ook tot deze groep gerekend 
zouden kunnen worden. Gemeentes dragen de verantwoordelijkheid voor het parkeerbeleid. Hierbij spelen 
factoren als imago en bevordering van de werkgelegenheid een zeer belangrijke rol. Om het beleid zo 
goed mogelijk gestalte te geven, zien zij het eigendom van de openbare parkeervoorzieningen veelal als 
noodzakelijk. Het aanbieden van parkeergelegenheid en de controle over het aanbod kan voor deze groep 
beleggers gezien worden als de toegevoegde waarde, of het rendement op de investering. Dit type 
beleggers heeft dan ook vaak zowel goed renderende als slecht renderende objecten in de portefeuille. De 
exploitatieopbrengsten worden vaak gevoegd bij het totaal aan ontvangen parkeerinkomsten binnen de 
gemeente. Omwille van de continuïteit van de organisatie is een overall positief bedrijfsresultaat 
noodzakelijk, waardoor het investeren in slecht renderende parkeergarages bepaalde grenzen kent. 
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Het tweede type belegger is de commerciële belegger. Voor deze groep beleggers, die kan worden 
onderverdeeld in institutionele, particuliere en gespecialiseerde beleggers, geldt alleen het te behalen 
rendement op de gedane investering in de parkeergarage. Daarbij speelt naast het directe rendement uit 
de exploitatie tevens het indirecte rendement een rol, welke als gevolg van de waardeontwikkeling van de 
parkeergarage kan ontstaan. Het kan echter ook zo zijn dat de investering in een parkeergarage een 
strategisch karakter heeft bezien de totale portefeuille, bijvoorbeeld wanneer nabij desbetreffende 
parkeergarage een aantal beleggingsobjecten van dezelfde belegger gelegen zijn. Dit type belegger zal in 
principe streven naar optimalisatie van het rendement van de parkeergarage danwel de portefeuille waar 
de parkeergarage deel van uitmaakt. 
Ten aanzien van de investering in een te acquireren parkeergarage zullen de verschillende soorten 
beleggers op basis van de eigen motieven en uitgangspunten komen tot, onderling afwijkende, acceptabel 
geachte investeringsbedragen. Juist daardoor kan er sprake zijn van een markt voor parkeergarages. 

Exploitant 
De exploitant draagt zorg voor de exploitatieactiviteiten, ofwel alle financiële, commerciële, 
administratieve, operationele en onderhoudstechnische activiteiten, die gerelateerd zijn aan de te 
exploiteren parkeergarage. Er zijn grofweg drie type exploitanten te onderscheiden: 
• Zelf exploiterende beleggers: in dit geval worden de beleggings- en exploitatieactiviteiten door één en 

dezelfde organisatie uitgevoerd, door verschillende afdelingen binnen de organisatie. Gemeentes en 
gespecialiseerde beleggers, waarbij Q-park de bekendste is, behoren tot deze groep exploitanten. De 
resultaten die voortkomen uit de parkeerexploitatie vormen het directe rendement op de investering 
van de belegger. Hier tegenover staat dat de belegger zichzelf direct blootstelt aan de risico's die 
gepaard gaan met de exploitatie. 

• Een exploitant die risicodragend exploiteert: in dit geval draagt de exploitant een vaste vergoeding, 
een huurbedrag, af aan de belegger. Het betreft hierbij veelal de institutionele beleggers. De hoogte 
van de huur is contractueel vastgelegd en wordt doorgaans jaarlijks geïndexeerd. Dit huurbedrag 
vormt een jaarlijkse exploitatielast voor de exploitant. Tussen belegger en exploitant worden 
duidelijke afspraken gemaakt ten aanzien van de verdeling van bepaalde lasten, zoals het groot 
onderhoud van de parkeergarage, belastingen en verzekeringen. Omdat het exploitatieresultaat voor 
rekening van de exploitant komt loopt de belegger enerzijds minder risico, doch anderzijds zal de 
belegger niet direct kunnen profiteren van toekomstige ontwikkelingen die het exploitatieresultaat 
doen verhogen. Slechts periodiek bestaat immers de -contractuele mogelijkheid om de huurprijs te 
toetsen en. Er zijn ook exploitatieconstructies denkbaar waarbij exploitatieresultaat en exploitatierisico 
worden verdeeld over beide partijen. 

• Een exploitant die niet-risicodragend exploiteert: in dit geval ontvangt de exploitant een vaste 
vergoeding voor de exploitatieactiviteiten. Veel gemeentelijke en sommige institutionele beleggers 
kiezen voor een dergelijke constructie. De belegger draagt in dit geval het exploitatierisico maar heeft 
de exploitatieactiviteiten (deels) uitbesteed. De mate van uitbesteding kan per belegger en per 
situatie verschillend zijn. Wanneer deze activiteiten hoofdzakelijk van operationele en 
onderhoudstechnische aard zijn dan spreekt men ook wel van een beheerder. 

Er worden 6 hoofdvarianten voor de verdeling van de investerings-, exploitatie- en beheeractiviteiten van 
parkeergarages onderkend (zie afbeelding 2.2). Gemeentes en gespecialiseerde exploitanten beheren in 
sommige gevallen het totale bedrijfsproces. Een institutionele belegger zal echter vrijwel altijd overgaan 
tot uitbesteding van een deel van de (operationele en onderhoudstechnische) exploitatieactiviteiten. 
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De parkeerconsument is een speler op de parkeermarkt. Het parkeren is voor de parkeerconsument nooit 
een doel op zich. Parkeren is een afgeleide van bepaalde activiteiten, zoals winkelen, werken, wonen en 
recreëren. Het parkeergedrag van de consument is aan verandering onderhevig. Maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag. De huidige consument heeft veel te besteden, 
maar heeft relatief weinig vrije tijd in vergel ijking met enkele decennia geleden. De consument stelt 
daarom hogere eisen aan zijn vrije t ijdsbesteding. De mobiliteit van de consument is aanzienlijk 
toegenomen, waardoor de consument het zich kan veroorloven om kritisch te zijn ten aanzien van de 
locatiekeuze voor vrije tijdsbesteding en spelen per auto af te leggen afstanden een minder belangrijke rol 
dan in het verleden. Met betrekking tot het bezoek aan binnensteden zal een keuze worden gemaakt op 
basis van de attractiviteit van de betreffende binnensteden, maar ook op basis van de bereikbaarheid van 
deze binnensteden, bezien mobiliteitsvoorkeur. Het parkeren nabij de bestemming speelt een belangrijke 
rol bij de beoordeling van deze autobereikbaarheid door de parkeerconsument. De parkeerconsument 
hecht in toenemende mate waarde aan de gebruiksvriendelijkheid, sociale veiligheid en belevingswaarde 
van een parkeergarage en aan additionele voorzieningen in de parkeergarage (zoals een 
toiletvoorziening). De praktijk leert dat de parkeerconsument bereid is om te betalen voor een goed 
bereikbare en gunstig ten opzichte van de bestemming gesitueerde, gebruiksvriendelijke parkeergarage. 

Ondernemer 
Voor detaillisten, horecaondernemers en aanbieders van vermaak in het algemeen, maar zeker ook in 
binnensteden geldt: no parking, no business. De ondernemer is erbij gebaat dat de bereikbaarheid van de 
vestiging optimaal is en niet alleen voor zijn werknemer, maar vooral ook voor de consument. De 
betrokkenheid van ondernemers met betrekking tot parkeervoorzieningen concentreert zich op de 
parkeermarkt. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van aanwezige parkeervoorzieningen gaat de 
ondernemer aan het hart. In omgekeerde zin kan worden gesteld dat een parkeervoorziening alleen kan 

TU/e technische universiteit eindhoven 
24 Pim van Loon 



De waarde ge(iarkeerd april 2006 

functioneren door de attractiviteit van de locatie voor potentiële parkeerconsumenten. De 
ondernemersactiviteiten vormen een belangrijk aandeel in deze attractiviteit, waardoor eveneens geldt: no 
business, no parking. Het betreft hierbij met name de detailhandel en de horeca. De ondernemer is, over 
het algemeen, relatief een passieve deelnemer binnen de bedrijfsprocessen met betrekking tot 
parkeergarages. via een bijdrage in de exploitatiekosten of het geven van korting op het parkeergeld kan 
door ondernemers wel worden ingespeeld op de parkeermarkt. In een aantal gevallen, bijvoorbeeld 
wanneer zij (mede-)eigenaar van een parkeergarage zijn, hebben zij een directe invloed op de 
ontwikkeling en exploitatie van een parkeergarage. 

Overheid 
De overheid kan worden uitgesplitst naar nationale en provinciale overheid, lokale overheden 
(gemeenten) en waterschappen. De laatste categorie wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
De nationale en lokale overheden zijn actoren op alle markten met betrekking tot parkeergarages. Zij 
fungeren als regelgevende en controlerende instanties, maar vaak ook, op lokaal niveau, als eigenaar of 
exploitant van parkeergarages. 
Nationale beleidsnota's met betrekking tot mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren vormen de basis voor 
het gemeentelijk beleid omtrent parkeren. Daarnaast is de nationale overheid verantwoordelijk voor het 
opstellen van regels en normen waaraan parkeergarages moeten voldoen. Hiertoe behoort onder andere 
de regelgeving ten aanzien de kwaliteit en het functioneren van de gebouwde omgeving, de 
arbeidsomstandigheden, veiligheid en het milieu. 
De lokale overheden dragen verantwoording voor de implementatie van het beleid en het toezicht op de 
naleving van regels. Eén van de gemeentelijke kerntaken is gericht op het functioneren en de leefbaarheid 
van de complexe binnenstedelijke situatie. Hiertoe behoort onder andere het bereikbaar en daarmee vitaal 
houden van de binnensteden, maar tevens het verbeteren van de leefbaarheid en bevorderen van de 
werkgelegenheid in de binnensteden. Het gemeentelijke parkeerbeleid, als onderdeel van het algemene 
verkeer- en vervoersbeleid, is van grote invloed op het functioneren van parkeergarages. Dit beleid gaat 
onder andere in op de parkeervraag, het parkeeraanbod en de spreiding hierin, parkeerbehoeftes en 
parkeernormen, parkeertarieven en tariefdifferentiatie, openingstijden van parkeervoorzieningen, 
parkeerverwijzing en parkeergeleiding, het parkeren voor bewoners, directe belanghebbenden en 
gehandicapten, het houden van toezicht en de handhaving op het parkeren. 
Binnen de levenscyclus van parkeergarages kan het nationale en gemeentelijke beleid wijzigingen 
ondergaan. Deze kunnen hun weerslag hebben op het functioneren van parkeergarages en de daaraan 
gerelateerde exploitatie- en investeringscyclus. 

2.1. 4 Factoren 

Het functioneren van een parkeergarage is afhankelijk van bepaalde factoren c.q. kwaliteiten van zowel 
het object als de locatie. Daarnaast is ook de omgeving, in economische en beleidsmatige zin, van invloed 
op het functioneren van een parkeergarage. Op basis van eerder onderzoek [Van Loon 2000] en een 
vergelijkbare indeling met betrekking tot winkelvastgoed [De Kroon 2002], worden een vijftal factoren 
onderscheiden: 
1) omgevingsfactoren: factoren die betrekking hebben op de markttechnische en institutionele 

omgeving. Hiertoe behoren het economisch functioneren en de aantrekkelijkheid van een binnenstad 
in algemene zin en zaken als de omvang van het verzorgingsgebied en het overheids- en met name 
het gemeentelijk beleid ten aanzien van verkeer en parkeren; 

2) locatiefactoren: factoren die betrekking hebben op de directe fysieke omgeving van de parkeergarage. 
Hiertoe behoren de parkeervraag en de parkeerdruk in de directe omgeving alsmede de ligging, de 
bereikbaarheid en de vindbaarheid van de parkeergarage; 

3) objectfysieke factoren: factoren die betrekking hebben op de fysieke kwaliteit van het object, waartoe 
onder andere behorend het ontwerp, de dimensioneringen, de installatiegraad en de toegankelijkheid 
van de parkeergarage; 

4) objectfunctionele factoren: factoren die betrekking hebben op de functionele kwaliteit van het object, 
waartoe behorend de gebruiksintensiteit, de werkzaamheden die zich afspelen binnen het object en 
de kwaliteit van het parkeren; 
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5) objectcommerciële factoren: factoren die betrekking hebben op de commerciële kwaliteit van het 
object, waartoe behorend de openingstijden en het parkeertarief. 

De factoren die van invloed zijn op het functioneren van een parkeergarage zijn nagenoeg gelijk aan de 
factoren die van invloed zijn op de exploitatie c.q. het exploitatieresultaat van een parkeergarage. De 
factorindeling wordt daarom tevens gehanteerd bij het beschrijven van de kosten- en 
opbrengstencomponenten met betrekking tot de exploitatie van parkeergarages (zie 3.1 en 3.2) 

2.2 Ontwikkelingsproces van parkeergarages 

In deze paragraaf wordt het ontwikkelingsproces behandeld, dat vooraf gaat aan de gebruiksklare 
oplevering van een parkeergarage. Daarbij wordt een onderverdeling gemaakt in procesfases en worden 
de eigenschappen van iedere fase kort toegelicht. Naast de oplevering van een project dat voldoet aan de 
gestelde eisen en kwaliteiten, streeft de projectontwikkelaar naar een positief projectresultaat. Het 
projectresultaat resteert wanneer men de totale opbrengst vermindert met de totale toegerekende danwel 
gemaakte kosten (realisatiekosten). In deze paragraaf wordt daarom tevens ingegaan op de 
realisatiekosten van een parkeergarage, de opbouw van deze kosten en de belangrijkste kostenbepalende 
factoren. Ten slotte wordt in deze paragraaf kort ingegaan op de opbrengst van een parkeergarage en de 
wijze waarop deze tot stand komt. 

2.2.1 Procesfases 

Het ontwikkelingsproces van parkeergarages laat zich het best beschrijven aan de hand van de fases die 
tijdens het proces doorlopen worden. In de literatuur zijn diverse fase-indelingen terug te vinden (zie 
bijlage 2). Er bestaat consensus over het benoemen van een initiatieffase aan het begin van het proces en 
de fases realisatie en exploitatie aan het eind van het proces. Het tussenliggende procesdeel kent 
verschillende fase-indelingen waarbij, bepaalde termen op verschillende wijzen geïnterpreteerd en 
toegepast worden. Het CROW, het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, en 
Wegenbouw en de Verkeerstechniek [CROW 1996], geeft een schematische weergave van het 
ontwerpproces van parkeergarages (zie bijlage 3), maar brengt daarbij geen duidelijke fase-indeling aan. 
Gebaseerd op de verschillende fase-indelingen uit de literatuur en het op parkeergarages toegespitste 
processchema van het CROW wordt in dit onderzoek het ontwikkelingsproces van parkeergarages (zie 
afbeelding 2.3) beschreven aan de hand van 8 procesfases, te weten: pré-initiatief, initiatief, 
haalbaarheid, definitie, ontwerp, uitwerking, realisatie en exploitatie. 

Pré- ' ' ' 
Initiatief ►: 

' 

' 

Initiatief 

' ' ' ' ' 1 

' ' ' ' 

' ' ' ' ' 
Haalbaarheid 
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Afbeelding 2.3: Het ontwikkelingsproces van parkeergarages 
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Pré-Initiatief 
In de pré-initiatieffase ontstaat de vraag naar een te realiseren parkeervoorziening. Deze vraag kan het 
gevolg zijn van het (gewijzigd) gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid of een binnenstedelijke 
(her)ontwikkelingsopgave. 

Initiatief 
Op basis van de ontstane situatie (in de pré-initiatieffase) wordt het ontwikkelingsproces geïnitieerd. 
Vanaf dit moment bevindt het proces zich in de initiatieffase. Er worden globale uitgangspunten 
geformuleerd, onder andere ten aanzien van de benodigde parkeercapaciteit, het functioneren van de 
parkeergarage en de inpassing in de omgeving. Mits van toepassing op de betreffende situatie vindt in 
deze fase vaak de grondverwerving plaats. De initiatieffase wordt afgesloten met één of meerdere 
conceptuele plannen voor een te realiseren parkeergarage. 

Haalbaarheid 
In deze fase worden de conceptuele plannen getoetst op functionele, technische, organisatorische, 
maatschappelijke, juridische, economische en de financiële haalbaarheid van het project. De globaal 
geraamde financiële haalbaarheid kan daarbij worden gezien als de resultante van de overige 
haalbaarheidsaspecten. De financiële haalbaarheid hangt nauw samen met het projectresultaat, dat in 
deze fase bepaald wordt op basis van de geprognosticeerde realisatiekosten en de verkoopopbrengst van 
het project. Dit geheel resulteert in het opstellen van een programma voor het ontwerpend team van 
deskundigen (de briefing). 

Definitie 
In de definitiefase worden via een op te stellen programma van eisen (PVE) de uitgangspunten voor - en 
de eisen aan - het ontwerp vastgelegd. Met betrekking tot parkeergarages worden deze eisen gebaseerd 
op de specifieke lokale factoren, de punten uit het programma (de briefing), het bouwbesluit, de 
Nederlandse norm voor het parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages NEN 2443 
[NNI 2000] en de ontwerpwijzer gebouwde parkeervoorzieningen [CROW 1996]. 

Ontwerp 
De ontwerpfase valt uiteen in drie ontwerpstadia, te weten het schets- of structuurontwerp, het voorlopig 
en het definitief ontwerp. Gedurende het ontwerpproces krijgt het ontwerp een steeds definitiever 
karakter. De definitie-, ontwerp- en uitwerkingsfase tezamen worden ook wel getypeerd als de 
planontwikkeling (of planvorming). Voorafgaand aan de planontwikkeling vindt een eerste 
haalbaarheidsanalyse plaats die gedurende de planontwikkeling meerdere malen herhaald wordt. 
Zodoende worden het financiële en het programmatische aspect van het project niet uit het oog verloren. 

Uitwerking 
In de uitwerkingsfase (ook wel voorbereidingsfase) worden de voorbereiding getroffen voor de realisatie. 
Op basis van het definitieve ontwerp worden bestek en bestektekeningen vervaardigd ter voorbereiding 
van de uitvoering, worden aanbestedingen gedaan, contracten opgesteld met aannemer en 
onderaannemers en de vergunningprocedures afgerond. 

Realisatie 
In de realisatiefase wordt de parkeergarage bestaande uit bouwdelen en installaties gerealiseerd. Aan het 
eind van de realisatiefase wordt de parkeergarage opgeleverd en vindt de eigendomsoverdracht plaats. 

Exploitatie 
Uiteindelijk is het einddoel van het ontwikkelingsproces de ingebruikname van de parkeergarage. Aan het 
eind van de exploitatiefase zullen nieuwe ontwikkelingsinitiatieven ontstaan. 
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2.2.2 Realisatiekosten 

De realisatiekosten van een parkeergarage kunnen worden gezien als het totaal aan kosten welke 
toegekend worden aan de ontwikkeling/ realisatie en het gebruiksklaar maken van een parkeergarage 
over de periode tot de aan de oplevering [Keeris 2001]. 

In de hoogte van de realisatiekosten per parkeerplaats kunnen tussen parkeergarages onderling grote 
verschillen bestaan. Volgens het CROW kunnen de realisatiekosten per parkeerplaats uiteenlopen van 
4.000 euro tot 13.000 euro voor bovengrondse parkeergarages en 8.500 euro tot 25.000 euro (exclusief 
BlW, prijspeil 2005) voor ondergrondse parkeergarages. Het verschil tussen boven- en ondergrondse 
parkeergarages kan oplopen tot een factor drie a vier [CROW 1996]. Enige bevestiging van deze bedragen 
geeft Kragtwijk die stelt dat de realisatiekosten kunnen variëren van 8.500 tot 37.000 euro per 
parkeerplaats (exdusief BlW, prijspeil 2005), met uitschieters naar boven [Kragtwijk 1996]. Den Boer 
stelt de realisatiekosten per parkeerplaats op circa 5.500 tot 8.000 euro voor een bovengrondse 
parkeergarage en 8.000 tot 26.500 euro (exclusief BlW, prijspeil 2005) voor een ondergrondse 
parkeergarage [Den Boer 2000]. Van Dijken, ten slotte, geeft voor bovengrondse parkeergarages een 
kostprijs af tot circa 18.000 euro per parkeerplaats en voor ondergrondse parkeergarages 13.000 tot 
30.000 euro per parkeerplaats (exclusief BlW, prijspeil 2005) met enkele uitschieters naar boven [Van 
Dijken 2002]. 

De realisatiekosten van een parkeergarage kunnen worden onderverdeeld naar [Van de Ven 2003]: 
• Grondkosten: bestaande uit de totale verwervings- en financieringskosten van de grond, de kosten 

voor het bouwrijp maken van de grond, de (eventuele) kosten van infrastructurele voorzieningen, 
(eventuele) toegerekende kosten aan bovenwijkse voorzieningen en/of heffing op de 
bouwexploitatie. 

• Bouwkosten: bestaande uit de kosten voor bouwkundige werken en installaties van de parkeergarage. 
• Biikomende kosten: bestaande uit alle overige kosten zoals adviseurs- en ontwerpkosten, 

uitvoeringskosten, organisatiekosten van de ontwikkelaar, verkoopkosten, financieringskosten, kosten 
met betrekking tot vergunningen en onvoorziene kosten. 

Omwille van de continuïteit in de bedrijfsvoering van de projectontwikkelaar dient de minimale 
verkoopopbrengst te bestaan uit de realisatiekosten plus een bepaalde winstmarge, dan wel uit de 
toegerekende c.q. tot dan toe gemaakte kosten plus een bepaalde winstmarge, bij voortijdige verkoop 
(vóór de oplevering). 

Grondkosten 
De grondkosten kunnen een aanzienlijk onderdeel vormen van de realisatiekosten, zeker wanneer het 
eigendom van de grond niet (volledig) in handen is van de projectontwikkelaar. Ook het bouwrijp maken 
van de grond kan tot (onvoorziene) hoge kosten leiden, bijvoorbeeld wanneer sprake is van ernstige 
bodemverontreiniging of in de grond aanwezig zijnde infrastructuur en (archeologische) artefacten, wat 
op binnenstedelijke locaties regelmatig voorkomt. Ook de sloop van aanwezige opstallen kan tot 
aanzienlijke meerkosten leiden. Vergunningsprocedures kunnen extra vertragingen opleveren, waardoor 
de rentelasten toenemen.Resumerend zijn voor de grondkosten bepalend: 
• de grondgesteldheid; 
• de eigendomspositie van de grond; 
• aanwezige obstakels in en op de grond; 
• vergunningsprocedures; 
• financieringskosten. 

Bouwkosten 
De grote verschillen in realisatiekosten worden voor een groot deel bepaald door de verschillen in 
bouwkosten per type parkeergarage. Allereerst is de bouwvorm, in combinatie met de grondgesteldheid, 
sterk bepalend. Ondergrondse parkeergarages zijn duurder dan bovengrondse parkeergarages. De 
aanzienlijke meerkosten hebben betrekking op het bouwvolume (meer beton benodigd voor ondergrondse 
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parkeergarages), de extra constructieve voorzieningen voor het opvangen van grond- en waterdruk 
(waterbeton), het type ondergrond dat zijn weerslag heeft op de fundering en de benodigde installaties 
(grondwaterpompen, mechanische ventilatie) en voorzieningen met betrekking tot wateroverlast tijdens 
de bouw. Tussenvormen tussen boven- en ondergrondse parkeergarages komen ook vaak voor, zoals 
halfverdiepte parkeergarages of garages met zowel een bovengronds als een ondergronds deel. Een 
tweede kostenbepalend aspect is de vraag of de parkeergarage een zelfstandig object is of een onderdeel 
uitmaakt van een groter geheel. Zo functioneren ondergrondse parkeergarages vaak als fundering voor 
een bovenliggend bouwwerk. Deze bouwkundige integratie legt extra randvoorwaarden op, bijvoorbeeld 
wanneer voor de deelobjecten een uniforme constructie wordt gekozen, maar maakt veelal ook 
besparingen mogelijk. Van belang is in deze gevallen de kostenverdeling over de verschillende 
deelobjecten [CROW 1996]. Ten derde spelen de afmetingen en de parkeercapaciteit een rol. Een 
toename aan parkeerlagen vertaalt zich door een toename van de bouwkosten. Daarnaast gelden voor 
bepaalde bouwkundige elementen en installatieonderdelen vaste bedragen, waardoor schaalvergroting op 
dit punt leidt tot relatief lagere bouwkosten. Ten vierde zijn het ontwerpprincipe (split-level garage, 
hellingbaangarage, garage met vlakke vloer en op- en afritten, of garage met vlakke vloer en spiraal), de 
kolommenstructuur (kolommen, kolomarm, kolomvrij), de bouwmethode en het materiaalgebruik (ter 
plaatse gestort beton, prefab beton, staal) van invloed op de bouwkosten van de parkeergarage. Deze 
aspecten vallen samen onder de noemer constructief ontwerp van de parkeergarage. Ten vijfde is de 
directe omgeving van invloed op de bouwkosten, bijvoorbeeld wanneer er voorzieningen voor het 
beperken van geluids- en stankoverlast naar de directe omgeving toe vereist zijn. Bepaalde 
locatieaspecten werken daarnaast vooral door op de kosten voor het inrichten van de bouwplaats, zoals 
het gebrek aan ruimte, een problematische toegankelijkheid en de kans op verzakken van en/of 
scheurvorming bij de omliggende bebouwing.Ten zesde zijn de uitgangspunten ten aanzien van 
gebruiksvriendelijkheid en belevingswaarde van de parkeergarage een item. Hogere eisen met betrekking 
tot de verdiepingshoogte, het afwerkingsniveau, de hoeveelheid parkeerapparatuur, de dimensionering 
van de in- en uitrit, rijbanen, parkeervakken en voetgangersontsluitingen werken uiteraard door in de 
totale bouwkosten. Ook de vigerende wetten en regelgeving die eisen stellen aan kwaliteit, veiligheid en 
milieutechnische zaken zijn van invloed. Ten slotte zijn de afspraken ten aanzien van oplevering (casco of 
gebruiksklaar/turn key) van invloed op de bouwkosten. 
Resumerend zijn voor de hoogte van de bouwkosten bepalend: 
• de bouwvorm in combinatie met de grondgesteldheid; 
• de mate van bouwkundige integratie met andere deelobjecten; 
• de afmetingen en de parkeercapaciteit; 
• het constructieve ontwerp van de parkeergarage; 
• de directe omgeving, bouwplaatseffecten; 
• de gestelde eisen met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid en belevingswaarde; 
• wet en regelgeving; 
• de opleveringsafspraken; 
• de financieringskosten. 

Bijkomende kosten 
De bijkomende kosten zijn doorgaans in mindere mate bepalend voor de hoogte van de realisatiekosten. 
De complexiteit van de specifieke opgave is van invloed op de adviseurskosten. Schadeloosstellingen en 
kosten voor vervangende parkeervoorzieningen tijdens de realisatie kunnen de kosten verhogen. Over het 
algemeen worden problematische situaties vooraf voorzien en bijkomende kosten ervan naar behoren 
ingecalculeerd. Vertragingen tijdens de bouw zelf zijn minder goed te voorzien. Hiervoor wordt op basis 
van ervaringskengetallen een post onvoorziene kosten opgenomen in de bouwkostenopzet. 
Resumerend zijn voor de bijkomende kosten bepalend: 
• de complexiteit van het ontwerp; 
• de te treffen voorzieningen tijdens realisatie; 
• onvoorziene situaties. 

Een gedegen inventarisatie van de stichtingskosten beïnvloedende factoren leidt tot onderbouwde 
realisatiekeuzes en door duidelijk geformuleerde uitgangspunten ten aanzien van dimensionering en 
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afwerking valt de hoogte van de stichtingskosten door de projectontwikkelaar goed te benaderen. Een 
begroting kan reeds gedurende de haalbaarheidsfase van het ontwikkelingsproces met redelijke 
nauwkeurigheid worden opgesteld. 

2.2.3 Opbrengst 

De totale opbrengst voor de projectontwikkelaar bij de ontwikkeling van een parkeergarage bestaat uit 
een verkoopopbrengst en in sommige gevallen een aanvullende subsidie, welke in feite wordt toegekend 
aan eigenaar of exploitant en aldus een indirecte invloed kan hebben op de verkoopopbrengst. 

Verkoopopbrengst 
De hoogte van verkoopopbrengst hangt af van de verwachte exploitatielasten en --opbrengsten en de 
wijze waarop de hierop gebaseerde (ver)koopprijs wordt bepaald. Over het algemeen zijn de 
exploitatielasten van parkeergarages redelijk nauwkeurigheid te voorspellen. Hiervoor zijn inmiddels 
voldoende ervaringsgegevens beschikbaar om exploitatiekengetallen te onderbouwen. Een groter 
probleem vormt de inschatting van de exploitatieopbrengsten van een parkeergarage en de wijze waarop 
het opbrengstenpatroon zich door de jaren zal ontwikkelen. Dit komt doordat er geen gemiddeld beeld te 
geven is van de omzetten per parkeergarage of per parkeerplaats [Kragtwijk 1996]. Een veelvoud aan 
variabelen en voornamelijk externe factoren maakt in dit opzicht iedere parkeergarage tot een uniek 
object. 

Subsidie 
Een eventueel door de eigenaar of exploitant te ontvangen subsidie wordt door de projectontwikkelaar 
soms verrekend via de koopsom. Met betrekking tot subsidies voor parkeergarages kan gedacht worden 
aan een bijdrage uit het gemeentelijke bereikbaarheids- of parkeerfonds. 

2.3 Resumé 

In vergelijking met andere vastgoedcategorieën heeft een parkeergarage een aantal onderscheidende 
eigenschappen voor wat betreft het functioneren en het fysieke voorkomen van het object. Met betrekking 
tot parkeergarages kunnen een drietal markten onderscheiden worden, te weten de beleggingsmarkt, de 
exploitatiemarkt en de parkeermarkt. Iedere markt kent eigen bedrijfsprocessen, activiteiten en actoren. 
Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de beleggingsmarkt waar transacties plaatsvinden tussen 
ontwikkelaar en belegger en beleggers onderling. De projectontwikkelaar streeft naar winstmaximalisatie 
en de belegger streeft naar rendementsoptimalisatie en in het geval van een gemeentelijke belegger 
tevens naar een economische en/of maatschappelijke meerwaarde voor de binnenstad. Andere 
belangrijke actoren met betrekking tot parkeergarages zijn de exploitant, de parkeerconsument en de 
overheid. De kwaliteiten die van invloed zijn op het functioneren van parkeergarages zijn onder te 
verdelen in omgevings-, locatie-, fysieke, functionele en commerciële kwaliteiten. 
Het ontwikkelingsproces van een parkeergarage valt uiteen in een achttal fases. Het onderzoek 
concentreert zich op de haalbaarheidsfase van het ontwikkelingsproces. In deze fase wordt door de 
projectontwikkelaar het projectresultaat berekend door de verwachte opbrengst van het project te 
verminderen met de realisatiekosten. Zowel de realisatiekosten als de verkoopopbrengst zijn van een 
veelheid aan factoren afhankelijk. De realisatiekosten vallen uiteen in grondkosten, bouwkosten en 
bijkomende kosten. Zij kunnen per situatie sterk variëren, maar zijn per individueel project redelijk 
nauwkeurig te benaderen. Gesteld dat er geen subsidies worden verleend (en verrekend in de koopsom), 
bestaat de opbrengst van het project uit de verkoop van de parkeergarage aan de belegger. De hoogte 
van de verkoopopbrengst hangt af van de exploitatieverwachting en de wijze waarop de hierop 
gebaseerde (markt)waarde wordt bepaald. 
De exploitatieverwachting betreft de verwachting ten aanzien van de toekomstige exploitatiekosten en 
exploitatieopbrengsten. Het navolgende hoofdstuk (hoofdstuk 3) gaat in op het prognosticeren van deze 
kosten en opbrengsten (de cash-flows). 
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3 Exploitatie van parkeergarages 

De jaarlijkse exploitatiekosten en -opbrengsten (de cashflows) van een parkeergarage vormen de basis 
voor het bepalen van de beleggingswaarde met behulp van de DCF-methode. Het bepalen van de 
beleggingswaarde van een nog te realiseren parkeergarage geschiedt op basis van een (meerjaren) 
prognose van deze cashflows. Alvorens de DCF-methode kan worden toegespitst op het waarderen van in 
ontwikkeling zijnde parkeergarages (zie hoofdstuk 4), dient inzicht te worden verkregen in deze cashflows. 
Daartoe dient dit hoofdstuk. 
Met betrekking tot de cashflows wordt een onderscheid gemaakt tussen cash-outflows en cash-inflows, 
die ieder bestaan uit een aantal specifieke componenten. Allereerst wordt de opbouw van de cash
outflows (paragraaf 3.1) en cash-inflows (paragraaf 3.2) beschreven en wordt ingegaan op de factoren 
die van invloed zijn op deze componenten. Ten behoeven van het beschrijven van de cashflows en 
cashflowcomponenten wordt uitgegaan van een situatie waarin alle jaarlijkse kosten en opbrengsten voor 
rekening komen van, danwel toekomen aan, de beleggende partij. De situatie waarin een derde partij 
(bijvoorbeeld in de hoedanigheid van huurder) optreedt als exploitant van de parkeergarage wordt buiten 
beschouwing gelaten omdat in deze situatie een onvolledig beeld van de feitelijke exploitatiekosten en 
opbrengsten ontstaat wat de waardering onbetrouwbaarder maakt. 
In dit hoofdstuk wordt tevens de exploitatieperiode beschreven waarbij het cashflowverloop en de 
ontwikkeling van de afzonderlijke componenten daarbinnen, gedurende de exploitatie behandeld worden 
(paragraaf 3.3). Inzicht hierin is benodigd omdat een waardering conform de DCF-methode geschiedt op 
basis van een exploitatietermijn over meerdere jaren. 
Daarnaast wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de wijze waarop exploitatieprognoses van 
parkeergarages tot stand komen. Diverse methodes ten behoeve van het inschatten van de toekomstige 
cashflows worden hiertoe uitgelicht (paragraaf 3.4 en 3.5). 
Aan de hand van de verkregen kennis en inzichten met betrekking tot de exploitatie van parkeergarages 
worden vervolgens eisen geformuleerd met betrekking tot een rekenmodel dat kan dienen ter 
ondersteuning bij het opstellen van een (meerjaren) exploitatieprognose voor parkeergarages. In 
paragraaf 3.6 worden de eisen aan een dergelijk rekenmodel toegelicht. 
Als basis voor de in dit hoofdstuk beschreven exploitatie van parkeergarages dient een eerder verricht 
theoretisch onderzoek [Van Loon 2000] welke is aangevuld met ervaringen uit praktijkopdrachten [PBR 
2002, Van Loon 2005]. 

3.1 Kosten (cash-outflows) 

Op basis van literatuuronderzoek en bestudering van enkele door exploitanten aangeleverde 
exploitatiebegrotingen (zie bijlage 4) wordt een beschrijving gegeven van de opbouw van de 
exploitatiekosten (de cash-outflows) van een parkeergarage. Kostencomponenten met betrekking tot de 
exploitatie van parkeergarages zijn [Holsberg 1999, PBR 2000, PMN 2000a]: 

• Vervanging van installaties 
• Onderhoud aan gebouw en installaties 
• Personeel 
• Energie 
• Schoonmaken 
• Organisatie 
• Overige kosten 

Het relatieve aandeel van de individuele kostencomponenten in de totale exploitatiekosten loopt zeer 
uiteen. Naast exploitatiekosten zijn aan het eigendom van een parkeergarage vaak kapitaallasten 
verbonden. Dit zijn de jaarlijkse kosten die voortkomen uit de aanvangsinvestering. Deze kosten kunnen 
bestaan uit rente en aflossing met betrekking tot het vreemd geïnvesteerd vermogen of een naar een 
jaarlijks bedrag gekapitaliseerd deel van de realisatiekosten (de stichtingskosten met betrekking de 
parkeergarage). Deze kapitaallasten worden niet tot de cash-outflows (de exploitatiekosten) van een 
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parkeergarage, zoals die worden meegenomen in een DCF-berekening, gerekend en blijven derhalve in dit 
hoofdstuk buiten beschouwing. 

Het CROW maakt met betrekking tot de gemiddelde exploitatiekosten per parkeerplaats een onderscheid 
in bovengrondse en ondergrondse, éénlaagse en meerlaagse parkeergarages (zie afbeelding 3.1). 

Exploitatiekosten per Parkeerplaats Eénlaags Meerlaags 

Bovengronds (open) 200 - 350 euro 250 - 700 euro 

Ondergronds (gesloten) 325 - 625 euro 550 - 975 euro 

Afbeelding 3.1: Exploitatiekosten van een parkeergarage (prijspeil 2005, excl. BlW) [bewerkt naar CROW 1996) 

Uit de cijfers van het CROW blijkt dat de bouwvorm (boven- of ondergronds) en het aantal parkeerlagen 
(1 of meer lagen) een eerste indicatie geven voor de omvang van de jaarlijkse exploitatiekosten. Het 
CROW laat bij haar berekening de 'Kosten van het management' buiten beschouwing. Binnen dit 
onderzoek worden deze kosten wel meegenomen onder de post Organisatie. Naarmate het aantal 
parkeerplaatsen groter is (en dus ook de parkeergarage) nemen de totale exploitatiekosten logischerwijs 
toe. Het is echter aannemelijk dat het aantal parkeerplaatsen (de omvang van de parkeercapaciteit) van 
invloed is op de exploitatiekosten per parkeerplaats. Bij schaalvergroting nemen bepaalde relatieve 
exploitatiekosten af, zo wordt verondersteld. Het CROW gaat hieraan voorbij maar in dit onderzoek wordt 
getracht hier wel op in te gaan. 

3.1.1 Ve,vanging van installaties 

Afhankelijk van de bouwvorm (ondergronds of bovengronds) vindt men in een parkeergarage een (groot) 
aantal installaties. In principe zijn alle aanwezige installaties in een parkeergarage op een bepaald 
moment gedurende de exploitatie aan vervanging toe, hetgeen met kosten gepaard gaat. Deze kosten 
kunnen een aanzienlijk deel van de exploitatiekosten vonnen (10% tot 30% van de jaarl ijkse 
exploitatiekosten). Ten aanzien van de installaties wordt doorgaans een onderscheid in parkeerapparatuur 
en (overige) installaties gemaakt. De reden hiervoor is dat de parkeerapparatuur onderdeel uitmaakt van 
het primaire parkeerproces en dus vrijwel altijd aanwezig is terwijl de overige installaties ondersteunen in 
dit proces en niet per definitie aanwezig zijn. Tussen consument en parkeerapparatuur is gedurende het 
parkeerproces directe interactie terwijl dit bij de overige installaties niet het geval is. De levensduur van 
parkeerapparatuur is aanzienlijk korter dan de levensduur van de overige installaties. Het onderscheidt in 
parkeerapparatuur en overige installaties wordt ook in dit onderzoek aangehouden. 

De voornaamste onderdelen van de parkeerapparatuur zijn: 
• Slagbomen en slagboomterminals 
• Inrit - en uitritterminals (kaartgevers en kaartnemers) inclusief detectielussen 
• Betaalautomaten 
• Centrale verwerkingseenheid en bedieningsapparatuur (PC) 
• Laag-volmarkeringen inclusief detectielussen 
• Toegangsvoorzieningen (op deuren, schuifdeuren etc.) 

Tot de installaties in een parkeergarage kunnen onder andere behoren [CROW 1996, PMN 2000b] : 
• Water-, gas- en elektraleidingen 
• Verlichtingsannaturen en bekabeling 
• CO/COrdetectiesysteem, brand- en rookmeldsystemen 
• Branddeuren 
• Sprinklerinstallatie 
• Alarm- en bewakingssystemen 
• Geluids- en omroepinstallaties 
• Rolluiken en speedgates 
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• Schuifdeuren en draaideuren 
• Liften, roltrappen en rolbanen 
• Wegdek- en hellingbaanverwarming 
• Mechanisch ventilatiesysteem 
• Grond- en vuilwaterpompen 

De hoogte van de absolute vervangingskosten hangt in eerste instantie af van het al dan niet aanwezig 
zijn van voornoemde installaties, oftewel de vervangingskosten vertonen een nauwe samenhang met de 
installatiegraad van de parkeergarage. Installaties welke in nagenoeg iedere parkeergarage aanwezig zijn 
parkeerapparatuur, water- en elektraleidingen, verlichtingsarmaturen en bekabeling, bewakingssystemen, 
rolluiken of speedgates en liften. Wanneer het aantal installaties beperkt blijft tot deze opsomming dan 
kan gesproken worden over een lage installatiegraad. Wanneer men de huidige voorraad parkeergarages 
beschouwd kennen met name bovengrondse, min of meer solitaire (niet geïntegreerde) parkeergarages 
een lage installatiegraad. Wanneer het een geïntegreerde parkeergarage betreft dan zijn installaties met 
betrekking tot brandveiligheid, zoals branddeuren, brand- en rookmelders (verplicht) aanwezig, alsmede 
installaties met betrekking tot toegankelijkheid voor het voetgangersverkeer (roltrappen, rolbanen, 
schuifdeuren en draaideuren). Bij ondergrondse (en) gesloten parkeergarages is geen natuurlijke 
ventilatie mogelijk. In dergelijke garages zijn een mechanisch ventilatiesysteem en een uitlaatgas
detectiesysteem standaard aanwezig. In ondergrondse garages zijn doorgaans ook (grond) waterpompen 
aanwezig. 

Installatiegraad Solitair Geïntegreerd 

Bovengronds(open) Laag Gemiddeld 

Ondergronds (gesloten) Gemiddeld / Hoog Hoog 
Afbeelding 3.2: Installatiegraad van een parkeergarage 

Naast de installatiegraad (zie afbeelding 3.2) van een parkeergarage worden de Uaarlijkse) 
vervangingskosten bepaald door de levensduur van de te vervangen installaties. Deze levensduur hangt af 
van de gebruiksintensiteit en de kwaliteit van de installaties. De gebruiksintensiteit van de installaties 
hangt voor een groot deel af van de openingstijden en het gebruik van de parkeergarage. 

De totale vervangingskosten zijn groter naarmate de parkeergarage een grotere parkeercapaciteit heeft. 
Grotere oppervlaktes behoeven immers meer verlichtingsarmaturen, ventilatoren en CO/CO2 

detectiepunten. Daarnaast wordt verondersteld dat het aantal parkeerders groter is naarmate de 
parkeercapaciteit groter is en dat daardoor tevens de vraag naar bijvoorbeeld liften, betaalautomaten en 
in- en uitritterminals toeneemt. Een deel van de vervangingskosten bestaat echter uit vaste kosten. Deze 
nemen niet toe naarmate de capaciteit groter is. De relatieve vervangingskosten (de kosten per 
parkeerplaats) zijn hierdoor lager naarmate de parkeercapaciteit van een parkeergarage groter is. 

Omdat vervangingen van installaties een incidenteel karakter hebben en tevens aanzienlijke kosten met 
zich kunnen brengen kan ervoor worden gekozen om deze kosten te spreiden door jaarlijks een bepaald 
bedrag te reserveren in een vervangingsfonds. 

3.1.2 Onderhoud aan gebouw en installaties 

Teneinde een parkeergarage in operationele staat te kunnen houden is onderhoud noodzakelijk. De 
onderhoudskosten bedragen 15% tot 25% van de totale jaarlijkse exploitatiekosten. Met betrekking tot 
onderhoudskosten van parkeergarages kan een onderscheid gemaakt worden in 
onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw, installaties en parkeerapparatuur enerzijds en de 
bijbehorende onderhouds- en servicecontracten met betrekking tot installaties en apparatuur anderzijds. 
De kosten met betrekking tot de onderhouds- en servicecontracten voor installaties en apparatuur zijn 
vaste kosten. De meeste kosten met betrekking tot de onderhoudswerkzaamheden zijn variabel. 
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Onderhoud aan gebouw 
Het overgrote deel van een parkeergarage is ruwbouw, bestaande uit parkeervloeren, wanden en 
kolommen, die al dan niet zijn voorzien van een afwerkingslaag. De kosten met betrekking tot het 
onderhoud aan het gebouw komen daarom, voor wat parkeergarages betreft, hoofdzakelijk voort uit het 
instandhouden van het afwerkingsniveau van de bouwdelen (vloeren, wanden, balken en kolommen). De 
hoogte van deze kosten hangen af van het beoogde afwerkingsniveau. Het al dan niet aanwezig zijn van 
vloercoating is een belangrijke kostenbepalende factor. Daarnaast is het al dan niet aanwezige 
schilderwerk (gesausde kolommen, wanden en balken) van invloed op de kosten. Naast de aanwezigheid 
van vloercoating en schilderwerk is de mate van slijtage van vloercoating en schilderwerk van invloed op 
de onderhoudskosten. De mate van slijtage hangt af van de gebruiksintensiteit en de mate waarin 
weersinvloeden een rol kunnen spelen. 
Uiteraard zijn de totale onderhoudskosten met betrekking tot vloercoating en schilderwerk hoger 
naarmate de omvang van de parkeergarage groter is. 
Naast de ruwbouw kan in beperkte mate afbouw aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van puien, 
tussenwanden en plafonds ter hoogte van voetgangersontsluitingen, personeelsruimten of andere ruimtes 
met relatief veel afbouwelementen of een relatief hoog afwerkingsniveau. Van invloed op deze kosten is 
de vraag in welke mate er sprake is van dergelijke ruimten. Ook het materiaalgebruik kan van invloed 
zijn. Daarnaast speelt, net als bij de ruwbouw, het beoogde afwerkingsniveau een rol. 
Het onderhoud aan het gebouw kent een incidenteel karakter. De benodigde incidentele investeringen 
kunnen daarbij aanzienlijk zijn. Eigenaren c.q. exploitanten kiezen vaak voor het treffen van een 
periodieke Uaarlijkse) reservering in een onderhoudsfonds waardoor de kosten worden gespreid. Op basis 
van een op te (laten) stellen meerjaren onderhoudsbegroting (inclusief planning) wordt de hoogte van de 
benodigde periodieke reservering vastgesteld. Een dergelijk begrotingen maakt de onderhoudskosten 
inzichtelijk en daardoor beter beheersbaar. 

Onderhoud aan installaties 
De kosten met betrekking tot het vervangen van installaties wordt in deze context niet tot de 
onderhoudskosten gerekend. Het spreekt voor zich dat de totale kosten van het onderhoud aan 
installaties toenemen naarmate er meer installaties aanwezig zijn. De hoeveelheid aan installaties hangt af 
van de installatiegraad van de parkeergarage en de omvang van de parkeergarage (zie ook paragraaf 
3.1.1). 
Storingen en defecten aan de installaties kunnen aanzienlijke kostengeneratoren zijn. Het optreden van 
storingen en defecten hangt o.a. af van de kwaliteit van de installaties, de gebruiksintensiteit, de 
storingsgevoeligheid en de mate waarin er preventief onderhoud wordt gepleegd. Klein preventief 
onderhoud (schoonmaak) en het verhelpen van simpele storingen kan door het personeel worden verricht. 
Groot preventief onderhoud en storingopvolging wordt door de leverancier verzorgd. 
Door het afsluiten van contracten met leveranciers inzake storingopvolging en (preventief) onderhoud 
kunnen de onderhoudskosten met betrekking tot installaties goed worden beheerst. 

3.1.3 Personeel 

De personeelskosten zijn de kosten met betrekking tot het operationele beheer van de parkeergarage ter 
plekke. De personeelskosten vormen een aanzienlijk deel van de totale jaarlijkse exploitatiekosten [Van 
Loon 2000]. De personele bezetting wordt in veel gevallen uitbesteed aan gespecialiseerde partijen. 
Dergelijke partijen brengen doorgaans een tarief per (man)uur in rekening. 
De personeelskosten worden in eerste instantie bepaald door de omvang van de parkeergarage. Als 
stelregel kan worden gehanteerd dat parkeergarages met een omvang tot circa 400 parkeerplaatsen 
kunnen volstaan met een éénpersoons bezetting [Bongarts 1999] en parkeergarages met een grotere 
omvang vragen om een continue bezetting van minimaal 2 personen. 
Naast de omvang van de garage als richtlijn is tevens de gebruiksintensiteit van een parkeergarage van 
invloed op de gewenste personele bezetting. 
Omdat personeelskosten worden bepaald aan de hand van een uurtarief zijn de openingstijden van de 
parkeergarage van grote invloed op deze kosten. Openingstijden van parkeergarages kunnen variëren van 
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louter op winkeltijden afgestemde openingstijden tot een 24-uurs openstelling (7 dagen per week). Naast 
het aantal openingsuren is voor de personeelskosten tevens van belang op welke momenten sprake is van 
openstelling. Avond-, nacht- en zondagopenstelling kennen doorgaans een hoger uurtarief vanwege de 
toeslagen die aan het personeel (moeten) worden toegekend. 
Tevens van invloed op de personeelskosten is de (gewenste) kwaliteit van het personeel. Geschoold 
bewakingspersoneel is duurder dan ongeschoold personeel en de omvang van het takenpakket van het 
personeel is medebepalend voor de hoogte van het uurtarief. Op dit punt bestaat enige wisselwerking met 
de kostenposten "schoonmaken" en "organisatie" (zie paragraaf 3.1.5. en 3.1.6). De gewenste kwaliteit 
van het personeel wordt, naast de voorkeur van eigenaar/exploitant op dit punt, mede ingegeven door de 
sociale veiligheidskenmerken van de ( directe omgeving van de) parkeergarage en de vraag of een 
parkeergarage onderdeel uitmaakt van een groter totaalproject. In het laatste geval is de behoefte aan 
opgeleid bewakingspersoneel vaak onvermijdelijk. 

3.1. 4 Energie 

Onder energiekosten worden de kosten voor gas, water en elektriciteit verstaan. De energiekosten 
bedragen 5% tot 10% van de totale jaarlijkse exploitatiekosten [Van Loon 2000). Deze kosten kennen een 
vast deel (kosten met betrekking tot de aansluiting) en een variabel deel welke wordt bepaald door het 
feitelijke energiegebruik. 
Het aandeel van de kosten voor gas en water in de totale energiekosten is over het algemeen klein. Gas
en waterverbruik blijven beperkt tot bepaalde ruimtes zoals de beheerdersruimte, 
voetgangersontsluitingen en eventueel aanwezige openbare sanitaire voorzieningen. Op het waterverbruik 
is vooral de aanwezigheid van openbare sanitaire voorzieningen van invloed. 
De elektriciteitskosten vormen het grootste aandeel in de kosten. Naarmate de installatiegraad (zie 
paragraaf 3.1.1) hoger is zijn de elektriciteitskosten ook hoger. Met name de installaties die continue een 
aanzienlijke hoeveelheid stroom verbruiken, zoals verlichting, parkeerapparatuur, roltrappen en 
mechanische ventilatie zijn daarbij bepalend. Met betrekking tot verlichting is het van belang in hoeverre 
er gebruik kan worden gemaakt van natuurlijke verlichting, wat de openingstijden van de parkeergarage 
zijn en welk verlichtingsniveau wordt nagestreefd uit oogpunt van de gewenste belevingswaarde. 
Naarmate de omvang van de parkeergarage groter is zijn de totale energiekosten hoger. De relatieve 
kosten (per parkeerplaats of per m2

) nemen iets af bij toenemende omvang wegens de vaste 
kostencomponent. 

3.1.5 Schoonmaken 

De schoonmaakkosten van een parkeergarage bedragen 5% tot 10% van de totale jaarlijkse 
exploitatiekosten [Van Loon 2000). Met betrekking tot de schoonmaakkosten wordt een onderscheid 
gemaakt tussen schoonmaak van de parkeertagen en schoonmaak van de voetgangersontsluitingen. 
Voor de schoonmaakkosten met betrekking tot de parkeerlagen is het afwerkingsniveau van de ruwbouw 
van belang. Met name de afwerking van de parkeervloer kan tot aanzienlijke kosten -leiden. Indien er 
sprake is van een vloercoating dan zijn de schoonmaakkosten aanzienlijk hoger dan wanneer dit niet het 
geval is. 
Het schoonmaken van de voetgangersontsluitingen is doorgaans relatief duur. De omvang van c.q. het 
aantal voetgangersontsluitingen, het materiaalgebruik (met name het gebruik van glas) c.q. het 
afwerkingsniveau zijn bepalend voor deze schoonmaakkosten. 
De aanwezigheid van een (openbare) toiletvoorziening is tevens van invloed op de schoonmaakkosten. De 
aanwezigheid van deze voorziening kan zelfs tot aanzienlijke kosten leiden indien continue aanwezigheid 
van schoonmaakpersoneel gewenst is. 
Ook de schoonmaakfrequentie is van invloed op de schoonmaakkosten. De schoonmaakfrequentie hangt 
af van de gebruiksintensiteit van de parkeergarage en de gewenste belevingswaarde. 
Naarmate de omvang van de parkeergarage groter is zijn de totale schoonmaakkosten hoger. 
Afhankelijk van het takenpakket van het personeel ter plekke (zie paragraaf 3.1.3) kunnen een deel van 
de schoonmaakkosten in de praktijk verwerkt zijn in de personeelskosten. 
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3.1.6 Organisatie 

Met betrekking tot de organisatie rondom het eigendom en de exploitatie van een parkeergarage worden 
ook kosten gemaakt. Deze kosten kunnen per parkeergarage zeer sterk variëren en bedragen 10% tot 
20% van de totale jaarlijkse exploitatiekosten [Van Loon 2000]. Het betreft de kosten met betrekking tot 
o.a. de volgende activiteiten: 

• Directie en management 
• Financiële administratie en controle 
• Juridische ondersteuning 
• Promotionele activiteiten 

Voor een deel kunnen bovenstaande activiteiten (management en financiële administratie) binnen het 
takenpakket van het personeel vallen (zie paragraaf 3.1.3). De hoogte van de totale organisatiekosten 
hangt af van de vraag of er sprake is van voornoemde organisatorische activiteiten en in hoeverre deze 
(kunnen) worden gerekend tot de exploitatiekosten van de betreffende parkeergarage. Het beleid hierin 
kan per eigenaar/exploitant verschillend zijn. Over het algemeen zijn de organisatiekosten, indien de 
hoogte ervan voor desbetreffende parkeergarage is vastgesteld, vaste (constante) kosten. 

3.1. 7. Overige kosten 

De overige kosten bestaan uit een aantal kostencomponenten die qua omvang geen wezenlijke rol spelen 
maar die wel deels kenmerkend zijn voor parkeergarages. De overige kosten kunnen gezamenlijk 5% tot 
15% bedragen van de totale jaarlijkse exploitatiekosten [Van Loon 2000]. De overige kosten bestaan o.a. 
uit: 

• Parkeertickets: de kosten voor de aanschaf van de parkeertickets en de betaalbewijzen. De 
hoogte van deze kosten hangt in eerste instantie af van het gebruik van de parkeergarage, of nog 
concreter: het aantal parkeerders per jaar. Voorts kunnen de kosten per parkeerticket verschillend 
zijn per type c.q. merk parkeerapparatuur. Indien de mogelijkheid tot het betalen middels 
chipknip of creditcard aanwezig is dan zullen deze kosten relatief lager uitvallen dan bij 
parkeergarages waarbij dit niet het geval is. 

• Geldverwerking en transport: de kosten voor het transport en het tellen van munt- en briefgeld en 
het rapporteren daaromtrent. Bepalend voor de hoogte van deze kosten zijn allereerst de totale 
omzet van de parkeergarage en de aanwezigheid van de betaalmogelijkheden met {licht) 
briefgeld. Indien de mogelijkheid tot het betalen middels chipknip of creditcard aanwezig is dan 
zullen deze kosten relatief lager uitvallen dan bij parkeergarages waarbij dit niet het geval is, 
alhoewel het afstorten en verwerken van chipknip- en creditcardgelden ook enige beperkte kosten 
met zich mee kan brengen. 

• Parkeerverwijssysteem: de kosten voor deelname aan een (gemeentelijk) parkeerverwijssysteem. 
Deze kosten treden op indien er in desbetreffende binnenstad sprake is van een statisch of 
dynamisch parkeerverwijssysteem en betreffende parkeergarage neemt hieraan deel. De kosten 
lopen uiteen per gemeente en hangen tevens af van het aantal vermeldingen op het 
parkeerverwijssysteem 

• Verzekeringen: de kosten van verzekeringen, o.a. met betrekking tot opstal, aansprakelijkheid, 
bedrijfsschade en diefstal. De verzekeringskosten met betrekking tot opstal en aansprakelijkheid 
hangen af van de herbouwwaarde van de parkeergarage, waarbij een onderscheid gemaakt wordt 
tussen bovengrondse en ondergrondse parkeergarages. De herbouwwaarde hangt met name af 
van de omvang en de bouwvorm van de parkeergarage. De verzekeringskosten met betrekking 
tot bedrijfsschade, diefstal, fraude e.d. zijn omzetafhankelijk [Kragtwijk 1996]. 

• Belastingen: het parkeren in parkeergarages is een product waarover belasting (BlW) wordt 
afgedragen. Daarnaast dient door de eigenaar van de parkeergarage aan de gemeente 
onroerendezaak belasting (OZB) te worden afgedragen. Met betrekking tot het opstellen van 
exploitatierekeningen en het prognosticeren van kosten en opbrengsten wordt met bedragen 
gerekend, vrij van BlW. De hoogte van de OZB-belasting wordt berekend aan de hand van de 
waarde van de parkeergarage in het vrije economische verkeer, tenzij de gecorrigeerde 
vervangingswaarde hoger is [Kragtwijk 1996]. 
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3.1.8 Overzicht 

Deze paragraaf bevat een totaaloverzicht van de kostencomponenten met betrekking tot de exploitatie 
van een parkeergarage (zie afbeelding 3.3). Per component is de omvang in de totale jaarlijkse 
exploitatielast weergegeven en daarnaast zijn de voornaamste invloedsfactoren vermeld, zoals in 
paragraaf 3.1.1 t/m 3.1.7 omschreven. Aan de hand van de eerder beschreven indeling in omgevings-, 
locatie,- objectfysieke, objectfunctionele en objectcommerciële factoren (zie paragraaf 2.1.4) zijn de 
factoren getypeerd. Tevens is de mate waarin de exploitant tijdens de exploitatie invloed uit kan oefenen 
op desbetreffende factoren aangegeven. 

Kostencomponent Omvang Invloedsfactoren Type factor Invloed exploitant 

Vervangingskosten 10%-30% Omvang garage Objectj Fysiek Laag 

Installatiegraad Objectj Fysiek Laag 

Gebruiksintensiteit Object/ Functioneel Gemiddeld 

Onderhoudskosten 15%-25% Omvang garage Objeet/ Fysiek Laag 

Afwerki ngsniveau Objectj Fysiek Gemiddeld 

Gebruiksintensiteit Object/ Functioneel Gemiddeld 

Personeelskosten 15%-30% Omvang garage Object/ Fysiek Laag 

Gebruiksintensiteit Object/ Functioneel Gemiddeld 

Openingstijden Object! Commercieel Hoog 

Werkzaamheden Object/ Functioneel Hoog 

Energiekosten 5%-10% Omvang garage Objectj Fysiek Laag 

Installatiegraad Objectj Fysiek Laag 

Openingstijden Objeet/ Commercieel Hoog 

Schoonmaakkosten 5%-10% Omvang garage Object/ Fysiek Laag 

Afwerkingsniveau Objectj Fysiek Gemiddeld 

Gebruiksintensiteit Objeet/ Functioneel Gemiddeld 

Werkzaamheden Object/ Functioneel Hoog 

Organisatiekosten 10%-20% Werkzaamheden Objeet/ Functioneel Hoog 

Overige kosten 5%-15% Gebruiksintensiteit Object/ Functioneel Gemiddeld 

Werkzaamheden Object/ Functioneel Hoog 

Verzekering/Belasting Omgeving (Beleid) Laag 

Afbeelding 3.3: Totaaloverzicht exploitatiekosten [Bewerkt naar: Van Loon 2000] 

De beïnvloedbaarheid is van belang ten einde te kunnen bepalen in welke mate actief management 
kostenbeperkend zou kunnen zijn. De input voor dit overzicht is grotendeels geabstraheerd uit eerder 
onderzoek waarbij aan de hand van enquêtes een 15-tal exploitanten is ondervraagd [Van Loon 2000]. 
Een lage beïnvloedbaarheid geeft aan dat exploitanten van mening zijn dat zij desbetreffende 
invloedsfactor niet tot nauwelijks kunnen beïnvloeden. Is de beïnvloedbaarheid hoog dan kan 
desbetreffende factor grotendeels door de exploitant worden beïnvloed. 

Ten aanzien van de exploitatiekosten van een parkeergarage kan worden geconcludeerd dat deze 
grotendeels bepaald worden door fysieke en functionele eigenschappen van het object, die tijdens de 
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exploitatie overwegend slecht beïnvloedbaar zijn door de exploitant. Kosten met betrekking tot 
vervanging, onderhoud, energie en een deel van de overige kosten (samen goed voor zeker 60% van de 
jaarlijkse exploitatiekosten) kunnen worden betiteld als vaste exploitatielasten, met de connotatie dat een 
verruiming van de openingstijden of een toename in het gebruik van de parkeergarage nog wel kunnen 
leiden tot een lichte structurele toename van deze kostencomponenten. Kosten met betrekking tot 
personeel, schoonmaak en organisatie zijn in theorie redelijk tot goed te beïnvloeden door de exploitant. 
Voor een deel betreft dit een schijnbeïnvloedbaarheid. Een exploitant zou gedurende de exploitatie in 
theorie kunnen beslissen dat personele bezetting of schoonmaakwerkzaamheden niet meer nodig zijn, 
edoch in de praktijk komt dit niet voor. Dergelijke beslissingen verhogen immers het exploitatierisico 
danwel verminderen de (functionele) kwaliteit van de parkeergarage. De invloed van de exploitant beperkt 
zich in dit opzicht tot met maken van de keuze voor het type personeel en de dienstverlenende bedrijven. 
Middels het bepalen van de openingstijden, ten slotte, oefent de exploitant wel enige invloed uit op de 
exploitatiekosten. De openingstijden van een parkeergarage zijn bepalend voor de hoogte van de 
personeelskosten en omdat de personeelskosten een substantieel deel (15%-30%) uitmaken van de 
totale exploitatiekosten, heeft het een aanpassen van de openingstijden een merkbaar effect op de totale 
kosten. 

3.2 Opbrengsten (cash-inflows) 

Op eenzelfde wijze als voor de exploitatiekosten (cash-outflows) is de opbouw van de 
exploitatieopbrengsten van een parkeergarage (de cash-inflows) geïnventariseerd (zie bijlage 4). De 
belangrijkste opbrengstencomponenten met betrekking tot de exploitatie van parkeergarages zijn [CROW 
1996, Holsberg 1999, PMN 2000a]: 

• Parkeerinkomsten 
• Overige opbrengsten 

De opbrengsten van een parkeergarage bestaan voor een zeer groot deel uit parkeerinkomsten [Van Loon 
2000]. Alle overige opbrengsten dragen nauwelijks bij aan het totaal der opbrengsten. Tot de opbrengsten 
worden soms ook de eventuele bijdragen van (lokale) overheden aan de exploitatie gerekend. Omdat dit 
in feite geen opbrengsten zijn die door het object zelf worden gegenereerd wordt ervoor gekozen deze 
buiten beschouwing te laten. Ook de (tussentijdse) rentebaten als gevolg van reserveringen voor 
vervanging en onderhoud (zie paragraaf 3.1.1 en 3.1.2) worden buiten beschouwing gelaten omdat wordt 
verondersteld dat bij het bepalen van de hoogte van de jaarlijkse reserveringen reeds rekening is 
gehouden met deze rentebaten en deze rentebaten zodoende onderdeel uitmaken van de reserveringen 
zelf. 

3.2.1 Parkeerinkomsten 

De parkeerinkomsten bedragen 90% tot 100% van de totale opbrengsten. Het betreft het totaalbedrag 
dat wordt verkregen in ruil voor het leveren van parkeergelegenheid in de parkeergarage. De 
parkeerinkomsten kunnen worden opgesplitst in directe en indirecte parkeerinkomsten. 

Directe parkeerinkomsten (parkeervergoeding), bestaande uit: 
• De parkeerbedragen welke ter plekke door de parkeerders worden afgerekend. Het type 

parkeergarage dat centraal staat in dit onderzoek (binnenstedelijke openbare parkeergarages) kent 
hoofdzakelijk dit soort parkeerinkomsten. 

• De periodieke inkomsten welke worden ontvangen van abonnementhouders. Het uitgeven van 
abonnementen kan, wanneer dit in beperkte mate en op bewuste wijze geschiedt, extra inkomsten 
genereren. 

Indirecte parkeerinkomsten (huur), bestaande uit: 
• De incidentele inkomsten als gevolg van verhuur van de parkeergarage buiten reguliere 

openingstijden. Incidenteel komt het voor dat een parkeergarage buiten de reguliere openingstijden 
wordt afgehuurd door derden. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wannneer een nabijgelegen 
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schouwburg over een parkeergelegenheid wenst te beschikken, kan deze verhuur een min of meer 
structureel karakter hebben. 

De verschillende voornoemde parkeerinkomsten worden in principe beïnvloed door dezelfde 
eigenschappen en factoren. Het uitgeven van abonnementen en het ter beschikking stellen van de 
parkeergarage voor verhuur buiten openingstijden zijn handvatten voor de eigenaar/exploitant om in te 
spelen op de specifieke exploitatieomstandigheden van een parkeergarage. 
Het is niet eenvoudig om alle factoren en eigenschappen te noemen die van invloed zijn op de hoogte van 
de parkeerinkomsten. Hierna wordt getracht om op een gestructureerde manier de bepalende aspecten 
aan te dragen. 

De parkeerinkomsten vallen uiteen in twee bepalende elementen te weten de omvang van het gebruik 
van de parkeergarage en de prijs die voor het gebruik in rekening wordt gebracht. De omvang van het 
gebruik in één jaar laat zich het eenvoudigst vertalen in de totale parkeertijd die alle parkeerders tezamen 
genereren in één jaar. Vaak wordt hieromtrent gesproken over het totale aantal parkeeruren van een 
parkeergarage. De prijs hangt nauw samen met het gehanteerde parkeertarief van de parkeergarage. De 
tarieven voor abonnementen en verhuur buiten reguliere openingstijden zijn hiervan in feite een afgeleide. 
Als basis voor de verdere uiteenzetting van de parkeerinkomsten wordt uitgegaan van deze twee 
elementen, te weten parkeeruren en parkeertarief. Hierbij wordt vooraf aangedragen dat het parkeertarief 
als losstaand element tevens van invloed kan zijn op het aantal parkeeruren. 

Parkeeruren 
Het maximaal mogelijke aantal parkeeruren van een parkeergarage wordt begrensd door de 
parkeercapaciteit en de tijden waarop de parkeergarage wordt opengesteld. 
De parkeercapaciteit hangt voornamelijk af van de omvang van de parkeergarage, maar daarnaast o.a. 
ook van de indelingsefficiëntie van de parkeergarage en de afmeting van parkeervakken. De 
totstandkoming van de parkeercapaciteit is het resultaat van inschattingen, berekeningen, beperkingen en 
politieke overwegingen tijdens het ontwikkelingsproces. Indien éénmaal gerealiseerd valt de 
parkeercapaciteit, zonder de omvang van de parkeergarage uit te breiden, niet of nauwelijks nog te 
vergroten. De eigenaar/exploitant zou de parkeercapaciteit kunnen verkleinen maar dat is uit commercieel 
opzicht meestal niet gewenst, tenzij het functioneren van de parkeergarage anders in het geding zou 
kunnen komen. 
De openingstijden worden doorgaans afgestemd op de omvang van de parkeervraag in de omgeving van 
de parkeergarage en de momenten waarop deze parkeervraag zich manifesteert. In sommige gevallen 
gelden afspraken met de betreffende gemeente omtrent de toegestane openingstijden. Aan deze 
afspraken ligt dan doorgaans het gemeentelijke parkeerbeleid ten grondslag. Wanneer dergelijke 
afspraken niet zijn gemaakt of een dergelijk beleid geen belemmeringen opwerpt dan zal de 
eigenaar/exploitant de vrijheid hebben om zelf de openingstijden te bepalen, voor zover dit niet in strijd is 
met overige wetgeving. De missie en (commerciële) doelstellingen van de eigenaar/exploitant zullen 
hierbij doorslaggevend zijn. 

Binnen de randvoorwaarden parkeercapaciteit en openingstijden kan slechts een bepaald maximum aan 
parkeeruren worden gerealiseerd. Dit maximum, een bezettingsgraad van 100%, wordt in de praktijk 
nimmer gerealiseerd. Het daadwerkelijk gerealiseerde aantal parkeeruren hangt af van (het tijdsverloop 
van) de omvang van de parkeervraag in de omgeving van de parkeergarage enerzijds en de mate waarin 
deze parkeervraag wordt geconsolideerd anderzijds. Onder parkeervraag wordt in deze context de vraag 
naar openbare parkeervoorzieningen verstaan. 
De parkeervraag van een binnenstad is in eerste instantie een resultante van economische en 
maatschappelijke factoren en omstandigheden die bepalend zijn voor het functioneren van binnensteden 
in het algemeen. De parkeervraag in een specifieke binnenstad en de momenten waarop deze 
parkeervraag optreedt hangen voorts af van de omvang van de binnenstad -welke in relatie staat tot de 
omvang van het verzorgingsgebied van desbetreffende binnenstad- en van de attractiviteit van de 
binnenstad. Over het algemeen geldt dat naarmate de stad groter is, de kwantiteit en diversiteit van 
binnenstedelijke functies en voorzieningen groter is, waardoor de totale parkeervraag in de binnenstad 
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groter en meer gespreid is qua plaats, verblijfsduur en tijdstip van parkeren. In dit licht zijn voor een 
parkeergarage met name de parkeervraaggenererende functies (qua kwantiteit en diversiteit) in de 
directe omgeving van de parkeergarage van belang. 
De mate waarin de potentiële parkeervraag door een parkeergarage kan worden geconsolideerd hangt af 
van een veelheid aan factoren. Allereerst is de verhouding tussen parkeervraag en parkeeraanbod van 
belang. Met betrekking tot deze verhouding spreekt men doorgaans over de parkeerdruk. Alhoewel 
nadelig voor het economisch functioneren van een binnenstad, heeft een grote parkeerdruk een positief 
effect op het economisch functioneren van parkeervoorzieningen. Met name de parkeerdruk op de directe 
omgeving van een parkeergarage is bepalend, zei het dat deze uiteraard beïnvloed wordt door de 
parkeerdruk op de binnenstad in zijn totaliteit. Naast de parkeerdruk spelen een aantal, met name 
objectspecifieke eigenschappen een belangrijke rol bij het consolideren van de potentiële parkeervraag. 
Voor deze eigenschappen geldt dat zij met name een rol spelen in relatieve zin, dat wil zeggen wanneer 
men de parkeergarage op basis van desbetreffende eigenschap vergelijkt met concurrerende 
parkeervoorzieningen. De belangrijkste eigenschappen zijn [Van Loon 2000]: 

• Ligging: de relatieve ligging van de parkeergarage ten opzichte van de parkeervraaggenererende 
functies in de binnenstad. De vraag is met name in hoeverre de parkeergarage meer of minder 
gunstig is gelegen is in vergelijking tot het concurrerende parkeeraanbod. Naarmate de 
parkeergarage meer in het hart van een binnenstad is gesitueerd is de ligging doorgaans gunstiger. 
Bongarts laat de kwaliteit van de ligging tot uiting komen in de attractiewaarde van parkeerlocaties 
(zie afbeelding 3.4), waarbij de ligging van parkeerlocaties in het hart de binnenstad interessant is 
voor de hele parkeerdoelgroep, terwijl parkeergarages aan de rand van een binnenstad slechts 
interessant zijn voor 25 tot 50% van de totale doelgroep [Bongarts 2002]. 

Attractiewaarde parkeerlocatie ( Qpark): 
+---- Kwalitatieve Bereikbaarheid 

Afbeelding 3.4: Ligging parkeergarage [Bongarts 2002] Afbeelding 3.5: Kwaliteit van de bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid: onder bereikbaarheid wordt de fysieke (infrastructurele) bereikbaarheid van de 
parkeergarage verstaan. Men zou ook kunnen spreken van de ligging ten opzichte van de 
ontsluitende infrastructuur. Een goede bereikbaarheid bevordert het gebruik van een parkeergarage. 
Uiteraard is ook de relatieve bereikbaarheid ten opzichte van het concurrerende aanbod van belang. 
Een directe ligging aan de parkeerroute (circulatie) en/of ligging in het verlengde van een belangrijke 
invalsweg bevordert de kwaliteit van de bereikbaarheid (zie afbeelding 3.5). De bereikbaarheid van 
een parkeergarage is door de exploitant nauwelijks te beïnvloeden. De invloed van de (lokale) 
overheid op dit punt is groot. De exploitant is daarom gebaat bij het maken en vastleggen van 
afspraken met de gemeente voor wat betreft de bereikbaarheid van zijn parkeergarage(s). 

• Vindbaarheid: het betreft de ondersteunende voorzieningen die het vinden van de parkeergarage 
vergemakkelijken. Onder vindbaarheid kan men ook de non-fysieke bereikbaarheid verstaan. Van 
belang is met name de wijze waarop naar de parkeergarage wordt verwezen vanaf de invalswegen 
naar de binnenstad. Indien aanwezig, is een vermelding op het parkeerverwijssysteem gewenst 
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danwel vereist om de (relatieve) vindbaarheid te bevorderen. Naast parkeerverwijzing zijn aspecten 
als bekendheid van de parkeergarage bij het publiek en herkenbaarheid van de parkeergarage vanaf 
de openbare weg van invloed op de vindbaarheid. Daar waar de lokale overheid het 
parkeerverwijssysteem beheert is de invloed van deze overheid op de vindbaarheid aanzienlijk. De 
exploitant kan vaak wel invloed uitoefenen op de herkenbaarheid en bekendheid van een 
parkeergarage. 

• Parkeertarief: de prijs voor het parkeren kan van belang zijn bij de keuze van de consument voor een 
parkeervoorziening mits de onderlinge verschillen tussen parkeervoorzieningen op dit punt aanzienlijk 
zijn. In de praktijk zijn de verschillen doorgaans echter beperkt. De factoren die van invloed zijn op 
de hoogte van het parkeertarief worden verderop in deze paragraaf behandeld. 

• Parkeercapaciteit: de omvang van de parkeercapaciteit. Naarmate een parkeergarage meer 
parkeercapaciteit biedt is de slagingskans voor de parkeerder groter en/of wordt als zodanig 
geperceveerd. Wanneer een parkeergarage vol is is doorgaans de wachttijd korter naarmate de 
parkeercapaciteit groter is. Wanneer de parkeergarage gerealiseerd is valt de parkeercapaciteit, 
zonder de omvang van de parkeergarage uit te breiden, niet of nauwelijks nog te vergroten. 
Verkleinen kan uiteraard wel maar dat is meestal niet opportuun. 

• Parkeerkwaliteit: de kwaliteit van het parkeren in de parkeergarage. Men kan ook spreken van de 
kwaliteit van het parkeerproces. Deze kwaliteit is na realisatie van een parkeergarage slechts beperkt 
beïnvloedbaar. Deze kwaliteit is o.a. afhankelijk van: 

• De toegankelijkheid van de parkeergarage 
• De afmetingen van parkeervakken en rijbanen 
• De lay out van de parkeervloeren c.q. de logica in de verkeerscirculatie 
• Het overzicht voor de parkeerder 
• De verkeersregulerende voorzieningen (pijlen en bebording) 
• De verkeersveiligheid 
• De informatievoorziening voor de parkeerder 

• Voetgangerkwaliteit: het betreft de kwaliteit van het traject dat de voetganger aflegt van 
geparkeerde auto naar eindbestemming en weer terug. Voor wat betreft de parkeergarage en haar 
directe omgeving is deze kwaliteit o.a. afhankelijk van: 

• De belevingswaarde (kleur, licht, geluid, geur) in en om de parkeergarage 
• De sociale veiligheid in en om de parkeergarage 
• De verkeersveiligheid in de parkeergarage 
• Het overzicht in de parkeergarage 
• Het betaalgemak en de betaalmogelijkheden van de parkeerapparatuur 
• De openingstijden van de parkeergarage 
• De informatievoorziening voor de voetganger 
• De extra voorzieningen welke aanwezig zijn in de parkeergarage 

Parkeertarief 
Het parkeren in een openbare parkeergarage is een betaald product. In theorie is het economische 
principe van vraag en aanbod van toepassing op dit product. De praktijk is anders. De prijselasticiteit van 
parkeren is grotendeels afhankelijk van het prijsniveau. Gemeentes zijn geneigd om terughoudend te zijn 
bij bepalen van de hoogte van parkeertarieven. Enerzijds ligt hieraan het economisch en concurrerend 
functioneren van de binnenstad ten grondslag en anderzijds is een optimale benutting van 
parkeervoorzieningen in het algemeen en parkeergarages in het bijzonder het uitgangspunt. Wanneer het 
parkeertarief (kunstmatig) laag is, kent parkeren een relatief prijsinelastisch karakter (zie het gebied 
tussen pl en p2 in afbeelding 3.6). De keuze voor een bestemming en de daaraan verbonden 
parkeerlocatie weegt voor consumenten immers zwaarder dan de relatief lage kosten voor het parkeren. 
Van Dijken [Van Dijken 2002] geeft aan dat tariefsverhogingen niet of nauwelijks leiden tot verschuivingen 
in de automobiliteit van woon-winkelverkeer. Het voorbeeld dat gegeven wordt met betrekking tot de 
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gemeente Amsterdam, waar een verdubbeling van het parkeertarief slechts leidde tot een afname van het 
aantal autoverplaatsingen in de binnenstad met 10 tot 15%, is illustratief. Alhoewel moeilijk toetsbaar, 
wordt verondersteld dat wanneer parkeertarieven een bepaald prijsniveau zouden overstijgen, er een 
relatief prijselastisch product ontstaat. Consumenten zullen dan neigen naar andere vervoersvormen of 
uiteindelijk zelfs de keuze maken voor een andere bestemming. Verschillen in parkeertarieven tussen 
parkeergarages onderling zullen, bezien het geschetste prijsbeleid van gemeentes, niet tot nauwelijks 
leiden tot veranderingen in het parkeerplaatskeuzegedrag van de consument. De hoogte van het 
parkeertarief is voor een groot deel afhankelijk van het prijsbeleid van de lokale overheid. De 
eigenaar/exploitant van een parkeergarage, voor zover het niet de gemeente zelf betreft, zal zich 
(noodgedwongen) conformeren aan dit prijsbeleid. Er zijn wel beperkte marketingmogelijkheden om het 
gebruik van een parkeergarage te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door middel van prijsdifferentiatie of de 
uitgifte van abonnementen. 
Uit het onderzoek van Van Dijken [Van Dijken 2002] 
kan worden afgeleid dat de omvang van de stad, en 
dus in feite min of meer tevens de omvang van de 
binnenstad, van invloed is op de hoogte van het 
parkeertarief. De prijs van het parkeren lijkt voorts 
eerder afgestemd op de attractiviteit van de 
binnenstad dan op de kwaliteit van de 
parkeervoorzieningen. De plaatselijke binnenstedelijke p 
parkeerproblematiek (in functionele of financiële zin) 
kan voor gemeentes een rol spelen bij het bepalen 
van de hoogte van het parkeertarief. Enige spreiding 
in parkeertarieven tussen de binnenstedelijke 
parkeervoorzieningen onderling is gebruikelijk. Binnen 
de beleidsmatig gestelde marges kent de 
parkeergarage met de meest gunstige ligging vaak 
ook het hoogste parkeertarief. 

p2 ----------------------------- --------

p1 -------------------------------- ------· 

q 

Afbeelding 3.6: Prijselasticiteit van parkeren 

3.2.2 Overige opbrengsten 

Naast de directe en indirecte parkeerinkomsten zijn, met betrekking tot parkeergarages enkele additionele 
opbrengstencomponenten te definiëren. De omvang van deze "overige" opbrengsten blijft beperkt tot 0% 
- 10% van de totale opbrengsten. 

• Reclame-inkomsten: opbrengsten uit het aanbieden van adverteerruimte in (en om) de 
parkeergarage. Onder andere kan gedacht worden aan reclameborden en lichtbakken in de 
parkeergarage, reclamevoorzieningen op parkeerapparatuur en adverteerruimte op de achterzijde 
van het parkeerticket. De vraag of dergelijke voorzieningen aanwezig zijn hangt af van het beleid 
van de eigenaar/exploitant. Voorts is van belang in hoeverre er beperkingen (kunnen) worden 
opgelegd door de gemeente. De potentiële omvang van de reclame-inkomsten ten slotte, is 
gerelateerd aan de omvang van de parkeergarage en de gebruiksintensiteit. 

• Inkomsten uit aanvullende producten en diensten: gedacht kan worden aan de verkoop van drank 
en snacks middels een automaat, het aanbieden van ruitreparatieservice, inkomsten uit plaatsing 
van een zendmast van aanbieders van mobiele telefonie, verhuur van fietsen en aanbieden van een 
toiletvoorziening. Dergelijke producten en diensten dragen doorgaans (nog) niet direct bij aan het 
exploitatieresultaat maar verhogen wel de kwaliteit van het totaalproduct. Over het effect van 
dergelijke producten en diensten op het gebruik van een parkeergarage zijn nauwelijks gegevens 
beschikbaar. 
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3.2.3 Overzicht 

Deze paragraaf bevat een totaaloverzicht van de opbrengstencomponenten met betrekking tot de 
exploitatie van een parkeergarage. Per component is de omvang in de totale jaarlijkse 
exploitatieopbrengst weergegeven en daarnaast zijn de voornaamste invloedsfactoren vermeld, zoals in 
3.2.1 en 3.2.2 omschreven. Aan de hand van de eerder beschreven indeling in omgevings-, locatie,
objectfysieke, objectfunctionele en objectcommerciële factoren (zie 2.1.4) zijn de factoren getypeerd. 
Tevens is de mate waarin de exploitant tijdens de exploitatie invloed uit kan oefenen op desbetreffende 
factoren aangegeven (zie afbeelding 3.7). In 3.1.8 is reeds het begrip beïnvloedbaarheid nader toegelicht. 
De input voor dit overzicht is grotendeels geabstraheerd uit eerder onderzoek waarbij aan de hand van 
enquêtes een 15-tal exploitanten is ondervraagd [Van Loon 2000]. 

Opbrengstencomp. Omvang Invloedsf actoren Type factor Invloed exploitant 

Parkeerinkomsten 90%-100% Omvang garage Object / Fysiek Laag 

Openingstijden Object/ Commercieel Hoog 

Parkeertarief Object/ Commercieel Hoog 

Parkeervraag Locatie Laag 

Parkeerdruk Locatie Laag 

Parkeerbeleid Omgeving (Beleid) Laag 

Ligging Locatie Laag 

Bereikbaarheid Locatie Laag 

Vindbaarheid Locatie Gemiddeld 

Parkeerkwaliteit Object/ Functioneel Gemiddeld 

Voetgangerkwaliteit Object/ Functioneel Gemiddeld 

Beleid exploitant Object/ Commercieel Hoog 

Overige opbrengsten 0%-10% Beleid exploitant Object/ Commercieel Hoog 

Omvang garage Object/ Fysiek Laag 

Gebruiksintensiteit Object/ Functioneel Gemiddeld 

Afbeelding 3.7: Totaaloverzicht exploitatieopbrengsten [Bewerkt naar: Van Loon 2000] 

Ten aanzien van de exploitatieopbrengsten van een parkeergarage kan geconcludeerd worden dat deze 
voor 90 tot 100 % bestaan uit parkeerinkomsten. Binnen de beperkingen die worden opgelegd door de 
maximale parkeercapaciteit en de openingstijden van een parkeergarage wordt de hoogte van de 
parkeerinkomsten bepaald door de locatie en de commerciële eigenschappen van een parkeergarage. 
De invloed van de exploitant op de voornaamste locatiefactoren, te weten de parkeervraag en de 
parkeerdruk in de directe omgeving van de parkeergarage alsmede de ligging en de bereikbaarheid van 
de parkeergarage, is minimaal. De invloed van de exploitant op de openingstijden en het parkeertarief, 
beiden commerciële objectfactoren, wordt groot verondersteld. De vrijheden met betrekking tot het 
bepalen van openingstijden en parkeertarieven worden echter doorgaans beperkt door het gemeentelijke 
parkeerbeleid en door de tussen exploitant en gemeente vastgelegde afspraken. Met betrekking tot het 
parkeertarief geldt voorts dat kleine tariefssprongen nauwelijks van invloed zijn op de bezetting maar 
grote tariefssprongen uiteindelijk zullen leiden tot het uit de markt prijzen van de parkeergarage. 
Daarnaast heeft het aanpassen van openingstijden niet alleen consequenties voor de opbrengsten maar 
ook consequenties voor de kosten van de exploitatie. Desalniettemin zijn openingstijden en het 
parkeertarief (tariefdifferentiatie) instrumenten waarmee de exploitant kan inspelen op de nauwelijks te 
beïnvloeden markt-, omgevings- en locatieontwikkelingen. 
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Ten slotte zijn de kwaliteit met betrekking het parkeren en het (tijdelijke) voetgangersverbl ijf in de 
parkeergarage van invloed op de opbrengsten. Deze kwaliteiten zijn door de exploitant doorgaans tijdens 
de exploitatie slechts deels beïnvloedbaar als gevolg van fysieke beperkingen. Over de effecten van 
verbetering van parkeer- en voetgangerskwaliteit op de exploitatieresultaten van een parkeergarage is 
nog niet veel bekend. Wel wordt verondersteld dat aspecten als belevingswaarde, veiligheid, 
parkeergemak en betaalgemak steeds belangrijker worden voor de parkeerconsument en daarmee voor 
de parkeerinkomsten. 

3.3 Ontwikkeling van kosten en opbrengsten gedurende de exploitatie 

In deze paragraaf wordt het verloop van de exploitatie van een parkeergarage beschreven. Inzicht in de 
ontwikkeling van kosten en opbrengsten is van belang daar een DCF-waardering geschiedt op basis van 
de cashflows gedurende een (aanzienlijke) exploitatieperiode. 

3.3.1 Kostenontwikkeling 

Ten behoeve van de beschrijving van het verloop van de exploitatiekosten van parkeergarages wordt 
onderscheid gemaakt in vervangings- en onderhoudskosten enerzijds en de "overige" exploitatiekosten 
anderzijds. 

Vervangings- en onderhoudskosten 
De investeringen ten behoeve van vervanging van installaties en apparatuur in een parkeergarage kennen 
een incidenteel karakter (zie afbeelding 3.8). De levensduur van parkeerapparatuur bedraagt immers 
minimaal circa 5 jaar en van de overige installaties doorgaans minimaal 10 jaar. De investeringen zijn 
echter wel relatief omvangrijk. Hoewel er ten aanzien van de onderhoudskosten wel sprake is van een 
jaarl ijks terugkerende kostenpost, kent het verloop van onderhoudskosten tevens een grillig karakter (zie 
afbeelding 3.8). Naarmate de tijd vordert zullen, als gevolg van kostenstijgingen, de absolute kosten met 
betrekking tot specifieke onderhoudswerkzaamheden en vervangingen in de parkeergarage toenemen. 

Personeels-, energie-, schoonmaak en organisatiekosten 
De jaarlijkse kosten met betrekking tot personeel, energie, schoonmaak en organisatie (zie paragraaf 3. 1) 
vertonen gedurende de exploitatieperiode een min of meer structureel licht stijgende lijn, mits er aan de 
exploitatierandvoorwaarden (zoals de omvang en de openingstijden van de parkeergarage) niets 
veranderd (zie afbeelding 3.9). De eerste exploitatiejaren brengen doorgaans enige extra 
exploitatiekosten met zich mee, met name in de vorm van personeelskosten. 

■ Onderhoudskosten 

□ vervangingsinvesteringen 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930 

t Uaren) . 

Afbeelding 3.8: Kostenverloop vervanging en onderhoud 
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■Exploitatielc0sten (excl . 
vervanging en ondemoud) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021 22 2324252627282930 

t üaren) 

Afbeelding 3.9: Verloop "overige" exploitatiekosten 
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Totaalbeeld kostenontwikkeling 
In afbeelding 3.10 is een totaaloverzicht van de ontwikkel ing van de exploitatiekosten weergegeven. De 
extremen die worden veroorzaakt door incidentele vervangingen en onderhoudsactiviteiten zijn bezien de 
continuïteit van de onderneming alsmede uit fiscaal oogpunt vaak minder gewenst. Teneinde de 
exploitatieprestaties te egaliseren wordt daarom vaak een jaarlijkse reservering getroffen in een 
onderhouds- en/of vervangingsfonds (zie afbeelding 3.11). De hoogte van het reserveringsbedrag wordt 
bepaald op basis van de hoogte van de vervangingsinvesteringen c.q. onderhoudskosten, de tijdstippen 
waarop deze naar verwachting zullen optreden en het rentepercentage over de gereserveerde bedragen 
(zie paragraaf 3.4.2). 

E 

■ Onderhoudskosten 

D Vervangingsinvesteringen 

■ "Overige" exploitatiekosten 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920 21222324252627282930 

t uaren) 

Afbeelding 3.10: Indicatief kostenverloop (daadwerkelijk) 

3.3.2 Opbrengstenontwikkeling 

€ 

1 
■ Reserveringsfonds 

vervanging en onderhoud 

■ Exploitatiekosten e,a::I. 
vervanging en onderhoud 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

t oaren) 

Afbeelding 3.11: Kostenverloop met reserveringen 

Het verloop van de exploitatieopbrengsten van een parkeergarage is doorgaans niet geheel gelijkmatig. In 
afbeelding 3.12 is een indicatief beeld geschetst van het verloop van de exploitatieopbrengsten vanaf start 
exploitatie. In afbeelding 3.13 wordt eenzelfde beeld geschetst, echter het effect van tariefstijgingen is 
daarbij weggelaten . Hieruit blijkt dat het effect van tariefstijgingen op het verloop van de 
exploitatieopbrengsten aanzienlijk is. Tariefstijgingen vinden doorgaans niet ieder jaar plaatst maar 
kennen een interval van enkele jaren (zie afbeelding 3.12). 

-

E E 
1 

1 lllllllllll.llllllWIIIIIIIIII 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131'41516171819202122 23 24252627282930 1 2 3 ◄ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2A 25 26 'ZT 28 29 30 

t Oaren) t Oaren) 

Afbeelding 3.12: Opbrengstverloop incl. tariefstijgingen Afbeelding 3.13: Opbrengstverloop excl. tariefstijging 
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Gedurende de opstartfase van een parkeergarage neemt doorgaans de bezettingsgraad van de 
parkeergarage de eerste paar jaren flink toe alvorens er een min of meer stabiele, zeer licht stijgende, 
bezettingsgraad wordt bereikt (zie afbeelding 3.13). Hoe snel deze stabiele bezettingsgraad bereikt wordt 
hangt voor een groot deel af van de locatiefactoren parkeervraag, parkeerdruk, bereikbaarheid, ligging en 
vindbaarheid. De exploitant kan het gebruik van de parkeergarage stimuleren door een actieve 
marktbenadering middels promotie- en communicatieactiviteiten. 
Het effect van bezettingstoename van een parkeergarage (nadat de stabiele situatie wordt bereikt) op de 
opbrengstontwikkeling is relatief klein, maar dient niet over het hoofd te worden gezien. 

3.3.3 Totaalbeeld ontwikkeling kosten en opbrengsten 

Een indicatief beeld van het verloop van kosten én opbrengsten is weergegeven in afbeelding 3.14. Voor 
de meeste parkeergarages geldt dat, in vergelijking met andere vormen van commercieel vastgoed, de 
exploitatiemarges relatief klein zijn (of zelfs negatief). In de opstartfase van de exploitatie van een 
parkeergarage zijn enkele exploitatiejaren met een negatieve exploitatiemarge sowieso niet 
ongebruikelijk, daar de bezettingsgraad pas na enkele jaren een min of meer stabiele situatie bereikt en 
er sprake is van enige extra opstartkosten. Duur en de omvang van de negatieve exploitatieperiode zullen 
groter zijn wanneer er sprake is van een reserveringsfonds voor vervanging en onderhoud (zie afbeelding 
3.15). Wanneer de parkeermarkt, en dan met name doelend op de ontwikkeling van de parkeertarieven, 
zich blijft gedragen zoals zij dit de afgelopen decennia gedaan heeft dan zullen de exploitatieopbrengsten 
van parkeergarages sneller blijven stijgen dan de exploitatiekosten. 

- ~loitatiekosten 

- Exploitatieopbrengsten 1 

- Geegaliseerde Exploitatiekosten 1 

- Exploitatieopbrengsten 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415161718192021222324252e272D2930 

t ijaren) t (jaren) 

Afbeelding 3.14: Indicatief totaalbeeld exploitatie Afbeelding 3.15: Geëgaliseerd totaalbeeld exploitatie 

3.4 Prognose van de exploitatiekosten 

In deze paragraaf wordt de totstandkoming van een exploitatiekostenprognose voor nog niet 
gerealiseerde parkeergarages behandeld. Het prognosticeren van de kosten geschiedt op geheel andere 
wijze dan het prognosticeren van de opbrengsten. 
Ten behoeve van het inschatten van de jaarlijkse totale exploitatiekosten wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de structureel licht stijgende exploitatiekosten (personeel, schoonmaak, energie en organisatie) en 
de fluctuerende kosten (vervanging en onderhoud). 

3.4.1 Personeel, schoonmaak, energie, organisatie en ovetige kosten 

Het bepalen van de omvang en de ontwikkeling van de structureel licht stijgende kostencomponenten (bij 
gelijkblijvende exploitatierandvoorwaarden) bestaat in feite uit 3 stappen: 
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Stap 1: Bepalen van de kosten "per prijspeil heden" met behulp van kostenkengetallen 
Bij het bepalen van de hoogte van deze structureel licht stijgende kostencomponenten (per prijspeil 
heden) wordt uitgegaan van kostenkengetallen. In afbeelding 3.16 is een indicatie van te hanteren 
kostenkengetallen per kostencomponent weergegeven. De kostenkengetallen zijn gebaseerd op gegevens 
uit eerder onderzoek [Van Loon 2000] en projecten uit de praktijk [PBR 2002 en SCM 2005]. Hieruit blijkt 
dat personeelskosten zich het best laten relateren aan het aantal openingsuren van een parkeergarage. 
De overige kostencomponenten vertonen een samenhang met het aantal parkeerplaatsen. 
Het achterhalen van kostenkengetallen is niet eenvoudig vanwege de beperkte beschikbaarheid van 
exploitatiegegevens. Daarnaast bestaat er geen doorsnee parkeergarage waardoor er tussen 
parkeergarages onderling aanzienlijke verschillen op kunnen treden. Met name de kosteneenheid "per 
parkeerplaats" is niet geheel zuiver. Niet alleen de netto afmetingen van parkeerplaatsen, maar ook de 
bruto afmetingen (totaal m2 Bvo gedeeld door het aantal parkeerplaatsen) lopen per parkeergarage sterk 
uiteen, o.a. als gevolg van het ontwerp en de indelingsefficiëntie van de parkeergarage. De hoogte van 
bepaalde kostencomponenten hangt voorts af van de (succesvolle) contractonderhandelingen met 
leveranciers en/of dienstverleners. De in het overzicht aangehouden marges zijn daarom ruim. 
Voor de kostencomponenten geldt dat naarmate de capaciteit van de parkeergarage groter en de 
indelingsefficiëntie hoger is, men de lagere waardes aan dient te houden. Onder de overige kosten 
bevinden zich enkele kostenposten, zoals de kosten voor parkeertickets en voor geldverwerking, die 
afhangen van het gebruik van de parkeergarage. Bepaalde kenmerken leiden tot enige verhoging van de 
"standaard" waardes. Deze kenmerken zijn weergegeven in de laatste kolom van het overzicht (zie 
afbeelding 3.16). 

Stap 2: Bepalen van de jaarlijkse indexering van de kosten 
Wanneer een inschatting is gemaakt van de hoogte van de kostencomponenten met een structureel (licht) 
stijgend karakter dient vervolgens per kostencomponent te worden bepaald in welke mate deze zal toe- of 
afnemen in de tijd. Het waarderen conform de DCF-methode geschiedt immers aan de hand van een 
cashflowprognose over meerdere jaren. In de praktijk wordt vaak geïndexeerd op basis van historische 
reeksen zoals de producentenprijs- en consumentenprijsindices (CPI) welke gepubliceerd worden door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het minst complex is het om alle kostencomponenten te 
indexeren conform het historisch gemiddelde van het CPI alle huishoudens (2000=100). 
Wanneer men kostencomponenten afzonderlijk wenst te indexeren dan biedt het CBS daar diverse 
historische reeksen voor aan. Gebruik kan worden gemaakt van statistieken met betrekking tot 
prijsontwikkeling van energie, reiniging, verzekeringen, belastingen en lonen [CBS 2005]. Wanneer 
afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld loonstijgingen of vergoedingen voor leveringen of diensten 
contractueel vastgelegd zijn of worden, dan kan men de daarbij overeengekomen index hanteren (zie 
afbeelding 3.16). 

stap 3: Bepalen van de opstartcorrectie 
In de eerste exploitatiejaren van een parkeergarage dient men rekening te houden met enige additionele 
kosten ten behoeve van het opstarten van de exploitatie. Deze kosten komen vooral voort uit de tijdelijke 
inzet van extra beheerpersoneel op de parkeergarage (ten behoeven van opstart beheer, kinderziektes 
van installaties en apparatuur, extra serviceverlening voor bezoekers, e.d.). Voorts zijn de 
organisatiekosten in de eerste jaren hoger als gevolg van openingspromotie, het opzetten van 
administratieve organisatie, etc. (zie afbeelding 3.16). De mate waarin sprake is van additionele 
opstartkosten kan per object en per eigenaar/exploitant sterk variëren. 

3.4.2 Vervanging en onderhoud 

Het bepalen van de exploitatiekosten met een fluctuerend karakter (vervanging en onderhoud) geschiedt 
idealiter aan de hand van de bouwkostenbegroting (t.b.v. bepalen vervangingskosten) en een meerjaren 
onderhoudsbegroting (t.b.v. bepalen onderhoudskosten). 
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Vervanging 
De kosten voor de diverse installaties en de parkeerapparatuur zijn doorgaans opgenomen in de 
bouwkostenbegroting(en) voor de nieuw te bouwen parkeergarage. De inschatting van de 
(aanschaf)kosten "per heden" of "per datum oplevering" (afhankelijk van gehanteerde prijspeilen) zijn in 
dit geval bekend. Alternatieve bronnen zijn afzonderlijk bij leveranciers op te vragen prijsoffertes of 
prijsindicaties (zie afbeelding 3.16). 
Door voorts per installatie een inschatting te maken van de levensduur (zie afbeelding 3.17) en de 
prijsontwikkeling (indexatie) wordt een duidelijk overzicht verkregen van de toekomstige 
vervangingsmomenten en de bijbehorende vervangingskosten. Met betrekking tot de indexatie kan men 
opteren voor het historisch gemiddelde van het CPI alle huishoudens (2000=100) of bijvoorbeeld voor de 
indexcijfers van het CBS voor productieprijs van gebouwen [CBS 2005]. 

Indicatie levensduur Installaties/ apparatuur 

5 - 10 jaar - Parkeerapparatuur 

10 - 15 jaar 
- Rolluiken, speedgates, schuifdeuren, draaideuren, Alarm- en 
bewakingssysteem 

- Mechanische ventilatie, liften, roltrappen en rolbanen, 
15 - 25 jaar brandmeldsysteem, sprinklerinstallatie, verlichtingsarmaturen, COr 

detectiesysteem, geluidsinstallatie en hellingbaanverwarming 

Afbeelding 3.17: Indicatie levensduur apparatuur en installaties 

Onderhoud 
Wanneer een meerjaren onderhoudsbegroting beschikbaar is dan verschaft deze een duidelijk inzicht in de 
toekomstige onderhoudsactiviteiten, onderhoudsmomenten en de bijbehorende kosten. In deze 
begrotingen zijn de kosten doorgaans al geïndexeerd. 
Vroegtijdig gedurende het ontwikkelproces zal een dergelijke begroting echter nog niet beschikbaar zijn. 
In dit geval zou men terug kunnen vallen op kostenkengetallen. Het nadeel hiervan is dat onderhoud dan 
verwordt tot een kostencomponent met een structureel optredend (licht stijgend) karakter terwijl dit 
feitelijk niet waarheidsgetrouw is. Een indicatie voor de kostencomponent onderhoud "per heden" kan 
worden verkregen door te rekenen met 0,25% tot 0,75% van de totale realisatiekosten waarbij men voor 
ondergrondse parkeergarages de lagere percentages dient te hanteren en voor bovengrondse 
parkeergarages de hogere percentages. Een alternatief hiervoor is het rekenen met onderhoudskosten per 
parkeerplaats (indicatie: tussen 75 € en 175 € per parkeerplaats, per jaar). Wanneer men werkt met 
kostenkengetallen dan dient tevens een jaarlijkse indexatie te worden toegepast. Hiertoe kan men 
wederom opteren voor het historische gemiddelde van het CPI alle huishoudens (2000=100) of voor de 
indexcijfers van het CBS voor productieprijs van gebouwen [CBS 2005](zie afbeelding 3.16). 

Reserveringsfonds {vervanging en onderhoud} 
Soms geeft de eigenaar/exploitant de voorkeur aan het aanhouden van een reserveringsfonds ten 
behoeve van de incidentele kosten voor vervanging en/of onderhoud (zie paragraaf 3.3.1). Teneinde de 
hoogte van het jaarlijkse reserveringsbedrag te bepalen dient men allereerst volledig overzicht van de 
toekomstige vervangingen te hebben. Vervolgens dient een inschatting te worden gemaakt van het te 
ontvangen rentepercentage op de gereserveerde middelen. Ten slotte dient te worden bepaald wat de 
lengte is van de periode waarvan men wenst dat de jaarlijkse reserveringen de incidentele uitgaven zullen 
dekken. Met behulp van een eenvoudig rekenmodel kan vervolgens bepaald worden wat de hoogte van 
het jaarlijks te reserveren bedrag dient te zijn opdat na desbetreffende periode de resterende omvang van 
het fonds nihil is. Veel grote beleggers werken niet met een reserveringsfonds. Door de omvangrijke 
cashflow van de totale portefeuille valt de noodzaak hiertoe weg. 
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Kostencomponent Waarde Eenhd Primaire voorwaarde(n} Opslagen voor Indexeren conform Opstartcorrectie 

Personeelskosten 20 - 25 €/uur 1 beheerder - Nachtopenstelling CBS: CPI Jr 1: + 25-75% 

35 - 40 €/uur 2 beheerders(> ca 400 pp) - Zondagopenstelling Contract Jr 2: + 10-30% 

30 - 35 €/uur 1 bewaker - Additionele taken CBS: (uur)loon Jr 3: + 0-10% 

50 - 60 €/uur 2 bewakers(> ca 400 pp) 

Energiekosten 25 - 30 €/ pp Lage installatiegraad - Openbaar toilet CBS: Energie Jr 1: + 0-10% 

30 - 40 € / PP Gemiddelde installatiegraad CBS: CPI 

40 - 55 € / pp Hoge installatiegraad 

Schoonmaakkosten 20 - 30 € / pp Zonder trappenhuizen - Vloercoating aanwezig CBS: Reiniging Jr 1: + 10-25% 

30 - 45 € / pp Met trappenhuizen - Veel glas in trappenhuizen Contract Jr 2: + 0-10% 

- Meer dan 2 trappenhuizen CBS: CPI 

Organisatiekosten 50 - 70 € / pp > 5 parkeergarages - Bijzondere CBS: CPI Jr 1: + 20-40% 

70 - 90 € / pp 2 - 5 parkeergarages Omstandigheden CBS: (uur)loon Jr 2: + 10-20% 

90 - 120 € / pp 1 parkeergarage Contract Jr 3: + 0-10% 

Overige kosten 50 - 80 € / pp Standaard gebruik 
- Bijdrage aan 

Bezetting Jr 1: + 0-10% 
parkeerverwijzing 

70 - 100 € / pp Intensief gebruik - Bijzondere kosten CBS: Verz. & Bel. 

Kostencomponent Primaire Bron Alternatieven Alternatieve Waarde Indexeren conform 

Vervanging Bouwkosten begroting - - CBS: CPI 
Prijsoffertes Nvt CBS: Bouw 

Onderhoud Onderhoudsbegroting - - nvt 

% van realisatiekosten 0,25% - 0,75% CBS: CPI 

Kosteneenheid € / pp 75 - 175 € / pp CBS: Bouw 
Afbeelding 3.16: Indicatie kostenkengetallen t.b.v. exploitatieprognose, prijspeil 2005 [Van Loon 2000 en PBR 2002) 
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3.5 Prognose van de exploitatieopbrengsten 

In deze paragraaf wordt de totstandkoming van een exploitatieopbrengstenprognose voor nog niet 
gerealiseerde parkeergarages behandeld. Het prognosticeren van de opbrengsten komt voor het grootste 
deel neer op het inschatten van de parkeerinkomsten daar deze 90 tot 100% van de totale opbrengsten 
vormen. Zoals eerder (zie paragraaf 3.2.1) uiteengezet bestaan de parkeerinkomsten uit directe 
parkeerinkomsten (kortparkeerinkomsten en inkomsten uit abonnementenuitgifte) en indirecte 
parkeerinkomsten (incidentele verhuur buiten openingstijden). Naast parkeerinkomsten zijn er nog enkele 
marginale overige opbrengsten zoals de inkomsten uit reclame. Het inschatten van de omvang en de 
ontwikkeling van de directe parkeerinkomsten wordt besproken in paragraaf 3.5.1. Het inschatten van de 
indirecte parkeerinkomsten en overige exploitatieopbrengsten komt aan bod in paragraaf 3.5.2. 

3.5.1 Directe parkeerinkomsten 

Het prognosticeren van de directe parkeerinkomsten is niet eenvoudig wanneer het nieuw te realiseren 
parkeergarages betreft, daar nog geen exploitatiegegevens beschikbaar zijn. Het uitgangspunt bij het 
prognosticeren van de directe parkeerinkomsten is dat de omvang van de parkeergarage (de 
parkeercapaciteit) bekend is. Het prognosticeren van de directe parkeerinkomsten bestaat globaal uit 5 
stappen: 

Stap 1: Bepalen van het aantal parkeeruren 
De totaal te verwachten parkeertijd in een jaar (het totaal aantal parkeeruren) vormt de basis bij het 
bepalen van de directe parkeerinkomsten. In het verleden werd hiertoe ook wel uitgegaan van een 
inschatting van de (financiële) bezettingsgraad. De grote mate van onvergelijkbaarheid tussen 
parkeergarages onderling maakt het echter, dat het inschatten van de bezettingsgraad een hoge 
foutmarge met zich meebrengt. Het inschatten van het aantal parkeeruren als uitgangspunt geniet de 
voorkeur boven een in te schatten bezettingsgraad. Het benaderen van het toekomstige aantal 
parkeeruren kan geschieden op een drietal manieren: 

• Kopiëren: Indien bestaande parkeervoorzieningen worden vervangen door een parkeergarage met, 
bij benadering, dezelfde parkeercapaciteit kan men bij het bepalen van het aantal parkeeruren van 
die parkeergarage uitgaan van het huidige aantal parkeeruren van de bestaande 
parkeervoorziening(en). Indien er echter, tezamen met de realisatie van de parkeergarage, sprake is 
van een toevoeging van functies in het gebied, wat meestal het geval is, dan dient rekening te 
worden gehouden met additionele parkeeruren. De huidige situatie kan in deze gevallen uiteraard 
wel dienen als vertrekpunt c.q. ter toetsing. 

• Rekenkundige benadering: Wanneer er sprake is van de realisatie van nieuwe parkeercapaciteit dan 
biedt het kopiëren van gegevens van bestaande parkeervoorzieningen weinig soelaas. Vaak wordt in 
deze gevallen een inschatting van het aantal toekomstige parkeeruren gemaakt aan de hand van 
parkeernormen met betrekking tot nabijgelegen functies en bijbehorende 
aanwezigheidspercentages. In beschikbare literatuur [CROW 2003] wordt hiertoe een te hanteren 
methodiek aangedragen, die in de praktijk wordt onderschreven [Jonkers 2002] . In eerste instantie 
wordt hiertoe vastgesteld welke parkeervraaggenererende bestemmingen c.q. functies binnen de 
invloedssfeer van de parkeergarage liggen. De maximaal acceptabele loopafstanden [CROW 1996b] 
bieden daarvoor een goed houvast. Een beoordeling van de feitelijke situatie, met het oog op de 
invloedssfeer van de parkeergarage, kan echter niet achterwege blijven. Aspecten als parkeerdruk, 
ligging, vindbaarheid, bereikbaarheid en het parkeertarief (zie paragraaf 3.2.1) dienen daarbij 
integraal beoordeeld te worden. Wanneer de invloedssfeer is afgebakend dient de omvang van de 
diverse functies binnen dit gebied te worden vastgesteld. Bij woningen wordt doorgaans uitgegaan 
van woningaantallen en het type woningen, bij commerciële functies van vierkante meters (m2 wo 
of m2 bvo) en bij bepaalde culturele functies van het aantal zitplaatsen. Aan de hand van 
parkeernormen en aanwezigheidspercentages (zie bijlage 5) wordt vervolgens voor iedere functie in 
het gebied de parkeervraag c.q. parkeerbehoefte bepaald, per uur van de dag (en per dag van de 
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week), uitgedrukt in het aantal parkeerplaatsen. De optelsom van deze parkeerbehoeften (per 
functie) resulteert in het potentiële bezettingsbeeld van desbetreffende parkeergarage. Deze zou 
zich één op één kunnen laten vertalen in het aantal parkeeruren per gemiddelde week indien de 
parkeercapaciteit van de parkeergarage groter is dan de maximale potentiële bezetting en indien er 
sprake is van een 24-uurs openstelling. In de praktijk gelden deze randvoorwaarden doorgaans niet 
en dient dus nog een correctie plaats te vinden waarbij op de drukste momenten de parkeergarage 
vol is. Het aantal parkeeruren per (gemiddelde) week kan vervolgens geëxtrapoleerd worden naar 
het aantal parkeeruren per jaar. Deze methodiek is helder en eenduidig maar wel aan de nodige 
subjectiviteit onderhevig. Met name de begrenzing van de invloedssfeer van de parkeergarage is 
arbitrair. Deze rekenkundige benadering houdt verder in de basis geen rekening met de invloed van 
en de wisselwerking met concurrerende parkeervoorzieningen. Deze methodiek is dan ook minder 
betrouwbaar c.q. in kwalitatieve zin meer afhankelijk van de aanwezige kennis en kunde bij de 
beoordelaar, naarmate de omgeving (qua functies en parkeeralternatieven) meer complex is. 

• Modelmatige benadering: Het bepalen van het aantal parkeeruren kan tevens met behulp van een 
simulatiemodel, zogeheten GIS (Geografisch Informatie Systemen) geschieden. Met behulp van een 
GIS kunnen verplaatsingen (van personen) in een bepaald gebied worden gesimuleerd. Hiertoe 
wordt digitaal kaartmateriaal, bijvoorbeeld een plattegrond van een binnenstad, gekoppeld aan 
statische data met betrekking tot de locaties en de verplaatsers (de personen). Voorbeelden van 
dergelijke systemen die ingaan op het parkeerplaatskeuzegedrag van parkeerders zijn Pamela [Van 
der Waerden 2002] en meer recentelijk, het Parkeer Prognose Model (PPM) [Moonen 2002]. In het 
laatstgenoemde model worden alle parkeervraaggenerende functies en alle parkeervoorzieningen in 
een (binnen)stad in kaart gebracht. Vervolgens wordt aan de hand van de aanwezige functies het 
totaal aantal parkeerders in de binnenstad berekend. Op basis van de factoren die de 
aantrekkelijkheid van de parkeervoorzieningen bepalen (in feite de aspecten ligging, tarief, 
bereikbaarheid, etc. zoals omschreven in paragraaf 3.2.1) worden de parkeerders over de 
beschikbare parkeervoorzieningen verdeeld. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de 
samenstelling van de parkeerdoelgroep [Moonen 2002]. De modelmatige benadering is met name 
van toegevoegde waarde in complexe binnenstedelijke situaties, daar waar een veelvoud aan 
parkeervoorzieningen aanwezig is en invloedsgebieden van parkeervoorzieningen in elkaar 
overlopen. Het optuigen van een dergelijk model is, vergeleken met de rekenkundige benadering, 
tijdrovend en vergt een vergaande kennis van de factoren die het keuzegedrag van parkeerders 
beïnvloeden. 

Stap 2: Bepalen van de ontwikkeling van het aantal parkeeruren, inclusief opstartcorrectie 
Het aantal parkeeruren zoals in stap 1 bepaald betreft een (theoretische) momentopname. Het 
daadwerkelijke aantal parkeeruren zal hiervan in de praktijk altijd afwijken en daarnaast zal er in de loop 
der jaren tevens een bepaalde ontwikkeling in het aantal parkeeruren plaatsvinden. In paragraaf 3.3.2 
bleek reeds dat de effecten van deze ontwikkeling op de opbrengstontwikkeling - met uitzondering van de 
opstartperiode - relatief klein zijn. 
Er zijn geen richtlijnen bekend voor het inschatten van de ontwikkeling van het aantal parkeeruren 
gedurende de opstartperiode. Aan de hand van beschikbare gegevens van bestaande parkeergarages en 
een beoordeling van de specifieke omstandigheden kan hiervan evenwel een (subjectieve) inschatting 
worden gemaakt. Wanneer de parkeergarage deel uitmaakt van een totale gebiedsontwikkeling dan is 
doorgaans sprake van een langere en moeizamere opstartperiode omdat de parkeergarage vaak het 
eerste projectonderdeel is dat opgeleverd wordt en de consument vervolgens zijn/haar weg naar de 
eindbestemmingen (die de parkeergarage bedient) binnen het gebied nog moet vinden. Tevens wordt 
aangenomen dat een nieuwe parkeervoorziening "sneller vol loopt" wanneer de bestaande parkeerdruk op 
een binnenstad relatief hoog is. Ook wordt verondersteld dat aspecten als de omvang van de (binnen)stad 
en de specifieke ligging en de bereikbaarheid van de parkeergarage in de binnenstad, maar bijvoorbeeld 
ook de promotionele inspanningen van eigenaar/exploitant, van .invloed zijn op de intensiteit en de duur 
van de opstartperiode. Deze veronderstelling zijn echter in dit onderzoek niet getoetst. 
De autonome ontwikkeling van het aantal parkeeruren (na de opstartperiode) hangt af van de 
verwachtingen omtrent verdere functieverdichting in de binnenstad, de ontwikkeling van het autogebruik, 
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economische voorspoed en geleidelijke afname c.q. toename van het totale parkeeraanbod in een 
binnenstad. Consolidatie van de toename van het aantal parkeeruren door desbetreffende parkeergarage 
kan uiteraard alleen op die momenten waarop de parkeergarage de maximale bezetting nog niet heeft 
bereikt. Wanneer er met gerede zekerheid in de (nabije) toekomst bepaalde ontwikkelingen zullen 
plaatsvinden die een nadelige uitwerking zullen hebben op het aantal parkeeruren, bijvoorbeeld de 
realisatie van een concurrerende parkeervoorziening of een verslechtering van de bereikbaarheid als 
gevolg van infrastructurele ingrepen, dan kan men ervoor kiezen de parkeerurenontwikkeling hierop te 
corrigeren. Het tegenovergestelde kan eveneens het geval zijn indien er sprake is van positieve 
ontwikkelingen, zoals het (tijdelijk) uitvallen van een concurrerende voorziening. 
Ter illustratie worden hierna de gecorrigeerde parkeerurenontwikkelingen van een aantal parkeergarages 
weergegeven (zie afbeelding 3.18), waarbij 100% het berekende aantal parkeeruren betreft (zoals 
berekend in stap 1). Parkeergarage A geeft bij benadering de parkeerurenontwikkeling weer van een 
parkeergarage met een centrale ligging in de binnenstad, met een goede bereikbaarheid, gerealiseerd op 
een locatie waar voorheen ook reeds een parkeervoorziening aanwezig was. De opstartperiode van een 
dergelijke parkeergarage is relatief kort en reeds in het begin van de exploitatie wordt er veel geparkeerd. 
Parkeergarage B is een voorbeeld van een parkeergarage aan de rand van een binnenstad, op een locatie 
waar voorheen geen parkeervoorziening aanwezig was en welke onderdeel uitmaakt van een totale 
gebiedsontwikkeling maar waarvan overige functies deels nog worden gerealiseerd nadat de 
parkeergarage opgeleverd is. Parkeergarage C geeft de ontwikkeling weer van een parkeergarage 
waarvan bekend is dat in verloop van tijd een concurrerende parkeervoorziening gerealiseerd wordt. 

Parkeerurenontwikkeling 
120% 

- PGA 
- PGB 

PGC 

0% 
t ---+ 

Afbeelding 3.18: Ontwikkeling van het aantal parkeeruren 

Stap 3: Bepalen van de hoogte en de ontwikkeling van het parkeertarief 
Om te komen tot een meerjarenprognose van de directe parkeerinkomsten dienen de per jaar becijferde 
parkeeruren (stap 2) vermenigvuldigd te worden met de dan geldende parkeertarieven. Het gemeentelijk 
tarievenbeleid is maatgevend voor parkeertariefontwikkeling van de betreffende parkeergarage. 
Teneinde de periodieke wijziging (doorgaans: stijging) van de tarieven op korte termijn te bepalen kan 
men, indien daar door de gemeente daadwerkelijk zaken over vastgelegd zijn, aansluiten op dit beleid. De 
lange termijn tariefsontwikkeling blijft in vrijwel alle gevallen onzeker en is afhankelijk van de visie van de 
toekomstige eigenaar (danwel van degene die de exploitatieprognose opstelt). In de laatste decennia zijn 
de parkeertarieven steevast boveninflatoir gestegen. De vraag is of - en hoe lang - een dergelijke trend 
zich voortzet. Met betrekking tot de lange termijn tariefsontwikkeling wordt daarom ook wel hetzelfde 
indexeringspercentage aangehouden als het percentage waarmee de kosten jaarlijks geïndexeerd worden 
(zie 3.4.1, stap 2). De hoogte van het percentage is in dit geval wel nog steeds van invloed op de 
meerjaren exploitatieprognose omdat, doordat de jaarlijkse kosten in omvang doorgaans kleiner zijn dan 
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de jaarlijkse opbrengsten, het jaarlijkse netto exploitatieresultaat ook toeneemt naarmate dit percentage 
hoger ingeschat wordt. 
Ten slotte is het in de praktijk vaak zo dat tariefswijzigingen niet jaarlijks doorgevoerd worden maar eens 
per twee of drie jaar. Een tariefsverhoging hoeft per definitie ook niet aan het begin van een kalenderjaar 
plaats te vinden. Ook wordt er doorgaans niet met een percentage verhoogd maar neemt het 
parkeertarief met een bepaald afgerond bedrag toe. De periode tussen twee tariefswijzigingen en de 
omvang van de tariefswijziging spelen zodoende een belangrijke rol bij het prognosticeren van de 
ontwikkeling van de directe parkeerinkomsten. 

Stap 4: Bepalen eventuele opslag als gevolg van het betaaltijdsinterval 
De parkeervergoeding die bij de parkeerconsument in rekening wordt gebracht, wordt in parkeergarages 
doorgaans per tijdsinterval verhoogd. Vaak wordt hiervoor een interval van een half of een heel uur 
gehanteerd. Steeds vaker komen ook alternatieve tijdsintervallen voor. De consequentie van het 
afrekenen per tijdsinterval is dat de consument altijd in meer of mindere mate te veel betaalt. De 
tijdsduur waarvoor betaald wordt is immers langer dan de tijdsduur die daadwerkelijk geparkeerd wordt. 
Het feit dat men na het afrekenen vaak een bepaalde uitrijtijd gegeven wordt, compenseert dit effect voor 
de consument wel weer enigszins. Afhankelijk van de wijze waarop men het aantal parkeeruren bepaald 
heeft dient men zich er bewust van te zijn dat de totale directe parkeerinkomsten hoger kunnen zijn dan 
het aantal uren vermenigvuldigd met het uurtarief. Men dient nog een bepaalde opslag te hanteren om de 
daadwerkelijk te verwachten directe parkeerinkomsten te verkrijgen. Alleen in het geval dat het aantal 
parkeeruren afgeleid is uit inkomstengegevens van bestaande parkeervoorzieningen is deze opslag 
mogelijkerwijs reeds in het aantal parkeeruren verwerkt. Teneinde inzicht te krijgen in het 
inkomstenverhogende effect van de betaaltijdsinterval zijn voor twee parkeergarages met verschillende 
bezettingsbeelden (Parkeergarage 1 en 2, zie afbeeldingen 3.19 en 3.20) de totale parkeerinkomsten 
berekend indien per tijdsinterval van 1 minuut afgerekend wordt en indien per tijdsinterval van een half 
uur of een heel uur wordt afgerekend. 

Bezettingsbeelden 

Parkeerduur ---

- PG 1: Gemiddeld 1:45 uur - PG 2: Gemiddeld 2:15 uur 

Afbeelding 3.19: Bezettingsbeelden van een tweetal voorbeeldparkeergarages 
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Parkeergarage Gemiddelde Betaaltijds- Effect op inkomsten 
Parkeerduur Interval (00:01 = 100%) 

1 01:45 00:01 100% 

1 01:45 00:30 115% 

1 01:45 01:00 129% 

2 02:15 00:01 100% 

2 02:15 00:30 111% 

2 02:15 01:00 122% 

Afbeelding 3.20: Effect van betaaltijdsinterval op de totale parkeerinkomsten 

Geconcludeerd kan worden dat het inkomstenverhogende effect groter is naarmate er in de 
parkeergarage overwegend korter geparkeerd wordt. Tevens is het inkomstverhogende effect groter 
naarmate de betaaltijdsinterval groter is. De hoogte van het parkeertarief is niet van invloed op dit effect. 

Stap 5: Inkomsten uit abonnementuitgifte 
Een apart onderdeel van de directe parkeerinkomsten vormen de inkomsten uit abonnementuitgifte. In 
vrijwel iedere parkeergarage worden in meer of mindere mate abonnementen uitgegeven. Voor frequente 
gebruikers van een parkeervoorziening kan het aantrekkelijk zijn om over een abonnement te beschikken. 
De aantrekkelijkheid uit zich in een (gematigd) financieel voordeel en in een groter gebruiksgemak. Het 
voordeel voor de eigenaar uit zich in een min of meer stabiele inkomstenstroom en soms in een 
daadwerkelijk financieel voordeel doordat de abonnementen suboptimaal gebruikt worden. 
De hoogte van het tarief voor een abonnement, het aantal uit te geven abonnementen en het 
aanwezigheidspercentage van abonnementhouders (met name op de momenten dat de parkeergarage vol 
is) zijn bepalend voor de toegevoegde commerciële waarde van abonnementuitgifte. Voor de hoogte van 
het tarief is het voorts van belang of er (beperkende) afspraken zijn gemaakt/opgelegd en in welke mate 
er gedifferentieerd wordt naar parkeerdoelgroep. Per situatie zijn de kenmerken en randvoorwaarden van 
abonnementuitgifte sterk verschillend . 
Ook voor de abonnementstarieven geldt dat deze door de tijd een bepaalde ontwikkeling doormaken. Men 
dient dus een keuze te maken aangaande de te hanteren tariefswijzigingen. In sommige gevallen wordt 
een jaarlijkse indexering aangehouden, bijvoorbeeld conform de CPI). In andere gevallen wordt vaak 
aansluiting gezocht op de ontwikkeling van het kortparkeertarief. 
Bij het berekenen van de inkomsten uit abonnementuitgifte dient men wel te waken voor dubbeltelling. 
Een parkeerder kan immers niet tegelijkertijd een kortparkeerder zijn en een abonnementhouder. Indien 
het aantal abonnementen wordt vergroot, dient men een correctie aan te brengen in het aantal 
parkeeruren dat met kortparkeertarief vermenigvuldigd wordt teneinde de kortparkeerinkomsten te 
bepalen. Kortparkeerinkomsten en inkomsten uit abonnementuitgifte kunnen worden gezien als 
communicerende vaten. 
Teneinde deze dubbeltelling te voorkomen en de complexiteit van de totale berekening te beperken, kan 
ervoor worden gekozen om het gehele abonnementenvraagstuk in de berekening buiten beschouwing te 
laten en te volstaan met een bepaling van de parkeerinkomsten als ware het een parkeergarage waar 
alleen kortgeparkeerd wordt. Indien de abonnementstarieven volledig worden afgestemd op het 
kortparkeertarief, dan is dat op zich verantwoord. 

Nota bene 
Het bepalen van de directe parkeerinkomsten volgens stappen 1 t/m 3, en met inachtneming van stap 4 
en 5, levert theoretisch gezien een goede benadering van deze parkeerinkomsten. In de praktijk is nog 
een aantal aspecten medebepalend voor de directe parkeerinkomsten, waaronder: 

1. Het maximale dagtarief voor het kortparkeren. Indien hiervan sprake is kan dit een licht drukkend 
effect hebben op de kortparkeerinkomsten. Anderzijds kan door het bestaan hiervan een 
parkeerlocatie voor bepaalde gebruikers relatief aantrekkelijker worden c.q. blijven waardoor per 
saldo de inkomsten gelijk blijven of zelfs licht stijgen. 
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2. Verloren kaarten. Een klein gedeelte van de kortparkeerkaarten wordt door de parkeerders 
misplaatst. Vaak kan de parkeerder in een dergelijk geval tegen het maximale dagtarief een 
vervangende kaart verkrijgen. 

3. De uitrijtijd. Afhankelijk van de wijze van betalen wordt de parkeerder, na het afrekenmoment, 
een bepaalde uitrijtijd gegeven. Op momenten dat een parkeergarage vol staat kan gedurende 
het "onbetaalde" uitrijden van de ene parkeerder geen betalende parkeerder inrijden. Dit gegeven 
kan een licht drukkend effect hebben op de parkeerinkomsten. 

Per saldo wordt het effect van bovenstaande aspecten op de hoogte van de directe parkeerinkomsten als 
marginaal beschouwd. In specifieke gevallen (bijvoorbeeld wanneer er veel parkeerders zijn die lang 
parkeren) kan het nodig zijn om een kleine correctie aan te brengen. 

3.5.2 Indirecte parkeerinkomsten en overige opbrengsten 

De indirecte parkeerinkomsten betreffen de inkomsten uit (incidentele) verhuur van een parkeergarage 
buiten reguliere openingstijden. Hoe ruimer de reguliere openingstijden, hoe minder waarschijnlijk het is 
dat er additionele inkomsten uit verhuur te verwachten zijn. Voorts is het van belang of er in de directe 
omgeving van de parkeergarage voorzieningen zijn die parkeervraag genereren buiten de reguliere 
openingstijden en daarnaast dient er sprake te zijn van een bepaald tekort aan parkeervoorzieningen 
(voorbeelden van dergelijke voorzieningen kunnen zijn een schouwburg of een congrescentrum). Verhuur 
kan plaatsvinden op basis van een uurvergoeding. De "huurprijs per uur" kan worden bepaald door de 
jaarinkomsten te delen door het aantal openingsuren per jaar of door de jaarlijkse exploitatiekosten te 
delen door het aantal openingsuren en vervolgens een bepaalde winstmarge hierbij op te tellen. De 
hoogte van het kortparkeertarief is ook hier dus medebepalend. In de meeste gevallen zal de huurprijs 
liggen tussen € 100,- en € 500,- per uur (excl. BTW, prijspeil 2005). Door het aantal te verwachten 
verhuururen te vermenigvuldigen met de huurprijs wordt vervolgens de hoogte van de indirecte 
parkeerinkomsten bepaald. 

Het bepalen van de hoogte van de overige opbrengsten is maatwerk. Voor een aantal vaak voorkomende 
overige opbrengsten wordt hierna een hoogte-indicatie gegeven [SCM 2005): 

• Reclame-inkomsten: de inkomsten per reclame-uiting (slagboomreclame, paneel, lichtbak, etc.) 
bedragen circa € 50,- tot€ 750,- per jaar (excl. BTW, prijspeil 2005), afhankelijk van het type en 
de exposure van de reclame-uiting. Het aantal redame-uitingen kan per parkeergarage sterk 
uiteenlopen (zowel qua fysieke mogelijkheden als qua vraag). Reclame-uitingen op parkeertickets 
brengen circa 0,5 tot 1,5 eurocent op per ticket (excl. BTW, prijspeil 2005). 

• Zendmast mobiele telefonie: de (huur)inkomsten bedragen circa € 2.500,- tot 10.000,- per 
jaar(excl. BTW, prijspeil 2005). Deze inkomsten zijn alleen mogelijk bij bovengrondse 
parkeergarages en zijn sterk afhankelijk van de locatie van de parkeergarage. 

Bovenstaande en andere overige inkomsten zijn qua omvang vaak (nog) marginaal, vergeleken bij de 
omvang van de parkeerinkomsten, echter in veel gevallen wordt tevens een positieve invloed op het 
aantal parkeeruren uitgeoefend doordat de voorzieningen in kwestie serviceverhogend zijn en/of de 
belevingswaarde van de parkeergarage vergroten. 

3.6 Exploitatiemodel 

_ Deze paragraaf gaat in op het opzetten van een ondersteunend rekenmodel bij het prognosticeren van de 
exploitatieresultaten van een parkeergarage. De beschrijving met betrekking tot het opzetten van een 
rekenmodel is opgedeeld in 4 onderdelen te weten: de benodigde basisgegevens, de kosten, de 
opbrengsten en de meerjaren exploitatieprognose. Per onderdeel wordt met betrekking tot de 
functionaliteit van een ondersteunend rekenmodel beschreven: 

Welke gegevens ingevoerd moeten kunnen worden (Invoer) 
Welke bewerkingen c.q. berekeningen moeten worden gedaan (Bewerking/Output) 
Wat c.q. hoe dient te worden weergegeven (Weergave) 
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Basisgegevens 
Een aantal gegevens is voor het berekenen van zowel kosten als opbrengsten benodigd. Zij vormen het 
kader van de exploitatieprognose: 

Kosten 

Invoer: prijspeil jaar invoergegevens [jaartal] 
Invoer: fiscale status financiële input [incl. of excl. BlW] 
Invoer: jaar start exploitatie [jaartal] 
Invoer: exploitatieperiode [jaren] 
Invoer: parkeercapaciteit [aantal] 
Invoer: openingstijden [tijden] 
Bewerking: aantal openingsuren [uren] 
Weergave: overzicht van alle invoergegevens 

Vereisten aan het rekenmodel ten behoeve van het bepalen van de hoogte van de kosten: 
Invoer: gebouwoppervlak [m2 BVO] 
Bewerking: gemiddeld bruto oppervlak per parkeerplaats [m2 BVO/pp] 
Invoer: bouwkosten gebouw, afbouw, installaties en apparatuur (zie ook paragraaf 2.2.2) per 
prijspeil "invoerjaar" [€] 
Invoer: levensduur afbouw, installaties en apparatuur [jaren] 
Invoer: jaarlijkse kostencorrectie afbouw-, installatie- en apparatuurkosten [percentage] 
Bewerking: vervangingskosten voor afbouw-, installatie en apparatuur gedurende de 
exploitatieperiode, indien vervangingen gefinancierd worden uit eigen middelen (kas)[€] 
Invoer: rentepercentages op leningen (met looptijden overeenkomstig de levensduren), indien 
vervangingen gefinancierd worden middels leningen[€] 
Bewerking: rente en aflossing op leningen gedurende de exploitatieperiode, indien vervangingen 
gefinancierd worden middels leningen [€] 
Invoer: onderhoudskosten gedurende de exploitatieperiode (indien een onderhoudsbegroting 
beschikbaar is) [€] 
Invoer: rente op gereserveerde middelen, indien vervangingen (en eventueel de 
onderhoudskosten) gefinancierd worden uit een vervangings- (en onderhouds-) fonds 
[percentage] 
Bewerking: jaarlijkse reserveringen tbv vervangingen (en onderhoud), indien vervangingen (en 
eventueel de onderhoudskosten) gefinancierd worden uit een vervangings- (en onderhouds-) 
fonds, gedurende de exploitatieperiode [€] 
Invoer: kostenkengetallen met betrekking tot de kostenposten personeel, schoonmaken, energie, 
organisatie, overige kosten en, indien geen onderhoudsbegroting beschikbaar is, tevens met 
betrekking tot het onderhoud [€/pp, €/m2, €/uur of % van de bouwkosten] 
Invoer: jaarlijkse kostencorrectie (per kostenpost) [percentage] 
Invoer: opstartcorrecties (per kostenpost) [percentage] 
Bewerking: kosten met betrekking tot personeel, schoonmaken, energie, organisatie, overige 
kosten en, indien geen onderhoudsbegroting beschikbaar is, tevens met betrekking tot het 
onderhoud, gedurende de exploitatieperiode [€] 
Bewerking: Meerjaren kostenprognose vanaf startjaar exploitatie tot en met einde 
exploitatieperiode 

Opbrengsten 
Indien nog geen inzichten zijn verkregen in de bezetting van de parkeergarage dient middels een 
parkeerbehoefteberekening inzicht te worden verkregen. Input voor een dergelijke berekening: 

Invoer: Nabijgelegen functies welke worden bediend door de parkeergarage [winkels, kantoren, 
schouwburg, etc.] 
Invoer: Omvang per functie [m2 bvo, m2 wo, m2 wvo, aantal stoelen, etc.]. 
Invoer: Kengetallen maximale parkeervraag per functie en per doelgroep (medewerker, bezoeker, 
e.d.) [pp/m2, pp/stoel, etc.] 
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Invoer: Aanwezigheidspercentages (% van maximale parkeervraag) op maatgevende momenten 
(weekdag, zaterdag, zondag, koopavond en koopzondag tijden de ochtend, middag en avond) 
[percentage] 
Bewerking: Totale parkeervraag (= potentiële bezetting van de parkeergarage) op maatgevende 
momenten [aantal parkeerplaatsen] 
Weergave: parkeerbehoefteberekening in tabelvorm (indien van toepassing) 
Weergave: bezettingsbeelden in tabelvorm en grafiekvorm 

Voorts ten behoeve van het bepalen van de hoogte van de opbrengsten: 
Invoer: bezettingsbeeld (bezetting per uur van de dag en per dag van de week) door 
kortparkeerders. [aantal parkeerplaatsen of percentage per uur] 
Invoer: aantal uit te geven abonnementen per doelgroep [aantal] 
Invoer: bezettingsbeeld abonnementhouders [aantal parkeerplaatsen of percentage per uur] of 
aanwezigheidspercentages op piekmomenten [percentage] 
Bewerking: bezetting parkeergarage nimmer groter dan de parkeercapaciteit. Bij overschrijding de 
maximale parkeercapaciteit aanhouden ten kosten van de kortparkeerbezetting 
Bewerking: aantal kortparkeeruren per jaar [uren] 
Invoer: tariefdifferentiatie naar tijdstip en/of parkeerduur [€/uur] 
Invoer: parkeerduurverdeling c.q. gemiddelde parkeerduur 
Invoer: opslag betaaltijdsinterval [percentage] 
Bewerking: totale kortparkeerinkomsten prijspeil "invoerjaar" [€/jaar] 
Invoer: abonnementstarieven per doelgroep [€/maand/kwartaal/jaar] 
Bewerking: totale inkomsten uit abonnementsuitgifte prijspeil "invoerjaar" [€/jaar] 
Invoer: aantal verhuururen buiten reguliere openingstijden [uren] 
Invoer: huurprijs buiten reguliere openingstijden [€/uur] 
Invoer: overige inkomsten prijspeil "invoerjaar" [€/jaar] 
Bewerking: totale exploitatieopbrengsten prijspeil "invoerjaar" [€/jaar] 
Invoer: bezettingsontwikkeling gedurende de exploitatieperiode (opstartperiode en lange termijn) 
Invoer: tariefwijzigingen kortparkeren, abonnementen en verhuur gedurende de 
exploitatieperiode [€ of percentage] 
Invoer: indexering overige inkomsten gedurende de exploitatieperiode[€ of percentage] 
Bewerking: Meerjaren opbrengstenprognose vanaf startjaar exploitatie tot en met einde 
exploitatieperiode 

Meerjaren exploitatieprognose 
Indien de meerjaren kosten- en opbrengstenprognose gegenereerd zijn, is het mogelijk om de meerjaren 
exploitatieprognose te genereren: 

Bewerking: meerjaren exploitatieprognose (opbrengsten minus kosten) vanaf startjaar exploitatie 
tot en met einde exploitatieperiode 
Weergave: meerjaren exploitatieprognose in tabelvorm en grafiekvonn 

Conform de beschrijvingen op de 4 voornoemde onderdelen is een exploitatiemodel opgezet. In paragraaf 
5.1 wordt beschreven welke keuzes zijn gemaakt bij het opzetten van dit rekenmodel. Omdat het 
exploitatiemodel een groot deel van de invoergegevens voor het investeringsmodel (zie hoofdstuk 4) 
levert is ervoor gekozen om het exploitatiemodel en het investeringsmodel te integreren in één 
rekenmodel. Van dit model is gebruik gemaakt bij de gevoeligheidsanalyse en de casestudy (zie hoofdstuk 
5). 
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3.7 Resumé 

Het bepalen van de beleggingswaarde van een parkeergarage middels de DCF-methode vereist een goede 
inschatting van de toekomstige cashflows. In dit hoofdstuk is inzicht verkregen in de cashflows met 
betrekking tot de exploitatie van parkeergarages. De factoren die van invloed zijn op de hoogte van 
kosten- en opbrengstencomponenten en de ontwikkeling van deze componenten gedurende de 
exploitatie, zijn in kaart gebracht. Tevens is beschreven hoe exploitatieprognoses tot stand komen en 
welke keuzes daarbij gemaakt dienen te worden. Op basis van deze inzichten is, ten behoeve van het 
opstellen van een meerjaren exploitatieprognose voor parkeergarages, aangegeven wat de ingrediënten 
zijn voor een ondersteunend rekenmodel en hoe een dergelijke rekenmodel kan worden opgezet. Naast 
de te leveren ondersteuning maakt een dergelijk rekenmodel het mogelijk om op een eenvoudige en 
snelle wijze de effecten van wijzigingen in exploitatie-uitgangspunten, op de prognose van de toekomstige 
cashflows, vast te stellen. 
De cashflows vormen de basis voor de DCF-waardering. Bij het waarderen conform de DCF-methode is 
echter een aantal additionele variabelen van invloed op de uiteindelijke beleggingswaarde. In het 
volgende hoofdstuk (hoofdstuk 4) wordt daarom nader ingegaan op het waarderen middels de DCF
methode en worden deze variabelen benoemd en beschreven. Omdat het in dit onderzoek draait om het 
waarderen van vastgoedobjecten, zonder daarbij te beschikken over bestaande exploitatiegegevens van 
het object, wordt tevens specifieke aandacht besteed aan het omgaan met onzekere 
exploitatieverwachtingen in de waardering. 
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Hoofdstuk 4 Waarderen van Parkeergarages 

In dit hoofdstuk staat het waarderen van de nog niet gerealiseerde parkeergarages centraal. Zoals reeds 
beargumenteerd (in paragraag 1.4.2) is de Discounted Cashflow (DCF)-methode de aangewezen methode 
voor het waarderen van parkeergarages gedurende het ontwikkelingsproces, omdat deze methode de 
toekomstprestaties van een vastgoedobject waardeert. 
Dit hoofdstuk gaat allereerst (in paragraaf 4.1) in op de berekening die ten grondslag ligt aan deze DCF
methode waarbij de benodigde inputvariabelen voor de berekening worden toegelicht. Tevens wordt een 
aantal punten aangedragen dat men in acht dient te houden wanneer men de DCF-methode toepast. 
Vervolgens wordt (in paragraaf 4.2) de DCF-methode geoperationaliseerd ten behoeve van het waarderen 
van parkeergarages. Daarbij wordt aangegeven hoe men daarbij met betrekking tot parkeergarages 
invulling kan geven aan de voornaamste inputvariabelen, te weten de cash flows (geldstromen), de 
disconteringsvoet (cap rate), de waarderingsperiode en de eindwaarde. De verkregen inzichten in de 
exploitatie van parkeergarages (zie hoofdstuk 3) worden daarbij aangesproken. 
Daarna wordt ingegaan op de manier(en) waarop men om kan gaan met de onzekerheden die verbonden 
zijn aan het prognosticeren van de cashflows (zie paragraaf 4.3). 
Ten slotte worden, aan de hand van de verkregen kennis en inzichten met betrekking tot het waarderen 
van parkeergarages, de eisen aan een rekenmodel dat kan dienen ter ondersteuning bij het waarderen, 
geformuleerd (paragraaf 4.4). 

4.1 waarderen met DCF 

Deze paragraaf gaat in op de berekening die ten grondslag ligt aan deze DCF-methode. De input
variabelen, waaruit de berekening is opgebouwd, worden toegelicht. Tevens worden een aantal punten 
aangedragen waaraan men de nodige aandacht dient te besteden wanneer men de DCF-methode wenst 
toe te passen. 

4.1.1 Opzetten van een DCF-berekening 

De DCF-methode is gestoeld op het contant maken van toekomstige netto cashflows. Een netto cashflow 
is de omvang van de totale, dan wel geprognosticeerde geldstroom in de beschouwde periode per saldo 
van de bruto inkomsten, verminderd met de totale lasten en (eventueel) vervolgens respectieve/ijk 
verminderd dan wel vermeerderd, met de (bij-)-investeringen en of desinvesteringen, ontvangen 
subsidies en bijdragen [Keeris 2001]. Met betrekking tot een vastgoedobject betreft het de aan het object 
verbonden opbrengsten binnen een bepaalde (toekomstige) periode, verminderd met de kosten binnen 
diezelfde periode. De opbrengst bij (eventuele) verkoop van een object in de toekomst, wordt daarbij 
vaak als een afzonderlijke netto cashflow gezien. 
Het contant maken houdt in dat alle toekomstige netto cashflows middels een disconteringsvoet (een 
samengesteld rekenpercentage) worden verrekend naar een vastgestelde taxatiedatum. Deze 
taxatiedatum wordt vaak aan het begin van de te waarderen exploitatieperiode geprojecteerd, wat niet 
per definitie het heden hoeft te zijn. De som van de naar de betreffende taxatiedatum verrekende netto 
cashflows is de (netto) contante waarde. De netto contante waarde dient men in dit onderzoek als de 
beleggingswaarde te zien. De DCF-methode kent de volgende (standaard)notatie [Ten Have 2000]: 

n NC 
w = r 

t=l (l+il 

Welke is opgebouwd uit de volgende variabelen: 

w = de netto contante waarde c.q. de beleggingswaarde; 
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NC = de netto cashflow (opbrengsten min de kosten) in een bepaalde periode; 
t = de betreffende periode (1, 2, 3 ... n). Voor de lengte van een periode wordt 

doorgaans 1 jaar aangehouden. Men kan voor een afwijkende periodelengte opteren 
zolang binnen één berekening de periodelengten steeds gelijk zijn; 

n = 
= 

het totale aantal te waarderen bovenvernoemde periodes; 
de cap rate, de kapitalisatiefactor c.q. de disconteringsvoet ten behoeve van het 
contant maken van de netto cashflows. 

Vaak wordt uitgegaan van verkoop van het object op een gegeven moment in de toekomst. Hiertoe wordt 
de standaard DCF-notatie uitgebreid tot [Ten Have 2000]: 

n NC EW 
w = r ---+ 

t= l (l+ii (l+ii 

Waarbij: 

EW = de eindwaarde (ook wel: restwaarde of netto verkoopopbrengst) aan het eind 
van periode n. 

De invulling die aan bovengenoemde inputvariabelen wordt gegeven is bepalend voor de 
beleggingswaarde die voortvloeit uit een DCF-waardering. Aan deze invulling liggen vaak uitvoerige en/of 
complexe, maar vooral ook subjectieve berekeningen ten grondslag. De DCF-waardering bestaat uit een 
aantal stappen, te weten: 

1. Vaststellen van de lengte van de waarderingsperiode (n) 
2. Inschatten van de netto cashflows (NC) 
3. Bepalen van de eindwaarde (EW) 
4. Bepalen van de cap rate (i) 
5. Contant maken en optellen van de netto cashflows (W) 

De volgorde van de stappen 1 t/m 4 kan variëren. De netto contante waarde (stap 5) kan echter pas 
worden bepaald na uitvoering van de eerste 4 stappen. 

Ter visuele ondersteuning van DCF-waarderingen wordt gebruik gemaakt van cashflowschema's. Een 
cashflowschema is een tijdbalk waarop toekomstige cashflows worden uitgezet in de tijd, waarmee een 
goed inzicht wordt verkregen in het verloop van de opbrengsten en de kosten in de tijd (afbeelding 4.1). 
Alle financiële vraagstukken kunnen worden teruggebracht in een dergelijk schema [De Kroon 2002]. Bij 
navolgende toelichting op de opbouw van een DCF-waardering wordt gebruik gemaakt van 
cashflowschema's. 

Eindwaarde 

cash-inflows 

cash-outflows 

Aanvangsinvestering 

Afbeelding 4.1 : Cashflowschema 
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Stap 1: Vaststellen van de lengte van de waarderingsperiode 
Allereerst dient een keuze gemaakt te worden ten aanzien 
van de lengte van de te waarderen exploitatieperiode (stap 
1). De gedachte, dat de waarde van een object wordt 
bepaald door de toekomstige opbrengstmogelijkheden die 
voortvloeien uit de exploitatie van het object op korte en 
lange termijn, vormt het fundament van een DCF
waardering [De Kroon 2002]. Een te waarderen 
exploitatieperiode van 10 of 15 jaar is gebruikelijk, maar 
het is aannemelijk dat op basis van de cashflowprognose 
(stap 2), en dan met name met betrekking tot de datering 
van aanzienlijke c.q. eenmalige cashflows, wordt gekozen 
voor een afwijkende waarderingsperiode. 

2 3 5 . . . 4 

t---
. . . n=? 

Stap 1: De waarderingsperiode vaststellen 

Stap 2: Inschatten van de netto cashflows 
Na het vaststellen van de te waarderen exploitatieperiode dient een inschatting te worden gemaakt van 
alle cashflows (alle geldstromen), die optreden binnen deze periode. Met betrekking tot vastgoedobjecten 
komt dit doorgaans neer op het prognosticeren van de jaarlijkse exploitatiekosten en -opbrengsten, het 
verrekenen van eventuele (des)investeringen, en het bijtellen van ontvangen subsidies en bijdragen (stap 
2a). De netto cashflows resulteren wanneer men de jaarlijkse totale opbrengsten vermindert met de 
jaarlijkse totale kosten (stap 2b). 

Cash-inflows (opbrengsten Netto cashflows 

1 2 3 4 5 n 
~ - - - '- - '- --Cash-outflows (kosten) 2 3 4 5 . . . . . . . n 

► ► 
Stap 2a: Inschatten van de cashflows Stap 2b: Bepalen van de netto cashflows 

Stap 3: Bepalen van de eindwaarde 
Naast het bepalen van de netto cashflows binnen de te waarderen exploitatieperiode, dient men tevens 
de eindwaarde te bepalen (stap 3). Binnen de DCF-methodiek wordt deze eindwaarde gezien als een 
(potentiële) cashflow die optreedt, bijvoorbeeld door 
(virtuele) verkoop van het object, aan het eind van het 
laatste exploitatiejaar van de te waarderen periode. 
Naarmate de vastgestelde waarderingsperiode langer is, 
is de cashflow eindwaarde verder op de tijdbalk gelegen 
en wordt de invloed van de eindwaarde op de netto 
contante waarde (de beleggingswaarde) kleiner. Het is 
denkbaar dat er gekozen wordt voor een dermate lange 
waarderingsperiode dat de invloed van de eindwaarde 
verwaarloosbaar is. In paragraaf 4.2.4 zal nader worden 
ingegaan op de wijze waarop de eindwaarde bepaald kan 
worden. 
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Stap 3: Bepalen van de eindwaarde 
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Stap 4: Bepalen van de cap rate 
Het bepalen van de cap rate (stap 4) is een aspect dat specifieke aandacht verdient bij het toepassen van 
de DCF-methode. De cap rate is de kapitalisatiefactor c.q. de disconteringsvoet waartegen de netto 
cashflows (en de eindwaarde) contant worden gemaakt. De hoogte van de cap rate hangt af van de 
veronderstelde zekerheid omtrent het daadwerkelijk realiseren van de geprognosticeerde netto cashflows. 
Naarmate het risico op (negatief) afwijkende toekomstige netto cashflows als groter wordt ervaren zal een 
hogere cap rate worden aangehouden, of omgekeerd: naarmate de (veronderstelde) cashflowzekerheid 
toe neemt zal voor de cap rate een lagere waarde worden aangehouden. Afhankelijk van het 
waardebegrip bestaan in de Nederlandse vastgoedwaarderingspraktijk diverse andere benamingen voor 
de te hanteren cap rate. Met betrekking tot het bepalen van de beleggingswaarde wordt veelal de term 
IRR gehanteerd, waarbij wordt gedoeld op de intern gestelde of het vereiste rendement, de reële IRR 
(ook wel: R-eis). Dit in tegenstelling tot het bepalen van de marktwaarde, waarbij de IRR verwijst naar 
het gerealiseerde of het verwachte rendement, de nominale IRR (Ook wel: IRR) [De Kroon 2002 en Van 
Hulst 2005]. Binnen dit onderzoek zal de term cap rate gehanteerd worden, waarbij gedoeld wordt op de 
reële IRR. In de praktijk wordt de hoogte van de cap rate vaak bepaald op basis van een risicovrij voet 
met opslagen. 

Stap 5: Contant maken en optellen van de netto cashflows 
Wanneer de toekomstige netto cashflows (inclusief de eindwaarde) en de cap rate bepaald zijn, dan 
kunnen de netto cashflows contant gemaakt worden (stap Sa). Teneinde de contante waarde, zoals deze 
in de tijd gezien geldt aan het begin van de te waarderen periode, van het object te bepalen dient men 
ten slotte de som te nemen van de contante gemaakte netto cashflows (stap Sb). 

■ Nettocashflow s 

■ Contant gemaakte netto cashflow s 

,- - -,- - -,- - r- - .r.-- r- -T-- , -- -,---• 
1 1 1 1 1 t t 1 1 1 

=•+ •+ •+ •+•+ •+ • + • + ,+ 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 
1 1 1 1 1 f 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 3 4 s . . . . . . . . n 0 1 2 3 4 5 . . n 

t ► t ► 
Stap Sa: Contant maken van netto cashflows Stap Sb: Optellen van contante cashflows 

4.1.2 Aandachtspunten bij het waarderen met de DCF-methode 

Het basisprincipe van de DCF-methode is betrekkelijk eenvoudig. Wanneer men de DCF-methode echter 
gaat hanteren bij het waarderen van vastgoedobjecten dan speelt daarbij een aantal specifieke punten 
van aandacht. 

Subjectiviteit in de berekeningen 
Zoals reeds aangegeven is het invulling geven aan vrijwel alle benodigde inputvariabelen aan de nodige 
subjectiviteit onderhevig. Men dient zich ervan bewust te zijn dat wanneer verschillende partijen een DCF
berekening loslaten op een te waarderen object, dit zal kunnen resulteren in verschillende waarden voor 
hetzelfde object. Het helder formuleren van de onderbouwing van de inputvariabelen is daarom wellicht 
belangrijker dan het uitvoeren van de berekening zelf. Met name de kwaliteit en de mate van aantoonbare 
objectiviteit van de onderbouwing van netto cashflows en de cap rate zijn bepalend voor de 
aannemelijkheid van uitkomst van de DCF-berekening. 
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Dubbeltelling van onzekerheden 
Met name bij objecten met een relatief grote onzekerheid omtrent de toekomstverwachtingen loopt men 
het gevaar dat deze onzekerheid tweemaal verdisconteerd wordt in de DCF-berekening. Naarmate de 
onzekerheid omtrent de te realiseren toekomstige cashflows toeneemt is men meer geneigd om ten 
aanzien van de (netto) cashflows een conservatieve prognose af te geven, terwijl dezelfde onzekerheid 
tevens, in de vorm van een risico-opslag, wordt versleuteld in de te hanteren cap rate. Hierdoor kan er 
sprake zijn van overmatige verdiscontering van onzekerheden in de berekening waardoor (onbedoeld) een 
verkeerd beeld van de uiteindelijke waarde ontstaat. Men dient te waken voor overkill van risico's in de 
berekening [De Kroon 2002] . 

Oprekken van de waarderingsperiode 
Naarmate de lengte van de te waarderen exploitatieperiode toeneemt, ontstaat er een duidelijker beeld 
van het verloop van de exploitatie, maar zal tevens de (gemiddelde) onzekerheid omtrent de hoogte van 
de geprognosticeerde cashflows toenemen. Naarmate een voorspelling verder in de toekomst ligt, zal deze 
immers gepaard gaan met een grotere onzekerheid. Ook de invloed van de eindwaarde op de 
beleggingswaarde wordt kleiner naarmate de te waarderen periode wordt opgerekt. Naarmate voor de te 
waarderen periode een korter tijdsbestek gekozen wordt, wordt de kans op een onvolledig 
exploitatiebeeld groter (bijvoorbeeld doordat een incidentele afwijkingen in de netto cashflows buiten de 
te waarderen periode valt) waardoor de aannemelijkheid van de berekende beleggingswaarde afneemt. 
Afhankelijk van het specifieke exploitatiebeeld van een vastgoedobject c.q. een vastgoedcategorie dient 
men een onderbouwde keuze te maken ten aanzien van de lengte van de te waarderen exploitatieperiode. 

Datering van de cashflows 
Het is gebruikelijk om de cash-inflows en cash-outflows als jaarlijks optredende cashflows te bezien. In de 
praktijk zal er binnen een exploitatiejaar, een veelvoud aan (kleine en grote) cash-inflows en cash
outflows optreden. In sommige gevallen zal zelfs sprake zijn van een min of meer continue geldstroom. 
De enkelvoudige jaarlijkse cashflows die bij een DCF-berekening op een tijdbalk worden uitgezet zijn in 
feite samengestelde cashflows die doorgaans gepositioneerd worden aan het eind van het exploitatiejaar. 
Alhoewel het zeker niet gebruikelijk is, kan afhankelijk van het zwaartepunt van de binnen een 
exploitatiejaar optredende cashflows, deze positionering tevens op een ander (willekeurig) tijdstip 
plaatsvinden, bijvoorbeeld op de helft van het jaar. Er kan tevens een onderscheid worden aangebracht in 
de positionering van de cash-inflows en de cash-outflows. Een uitzondering op het vraagstuk omtrent de 
datering van cashflows vormt de eindwaarde. Omdat deze optreedt aan het eind van het laatste 
exploitatiejaar kan deze niet elders (gedurende het laatste exploitatiejaar) worden gepositioneerd. 

4.2 Operationaliseren DCF ten behoeve van parkeergarages 

In voorgaande paragraaf zijn het opzetten van een DCF-berekening en de daarbij benodigde 
inputvariabelen beschreven. In de hoofdstukken 2 en 3 zijn inzichten in de karakteristieke eigenschappen, 
het functioneren en de kenmerken en het verloop van de exploitatie van parkeergarages, verkregen. In 
deze paragraaf wordt nader ingegaan op het opzetten van een DCF-berekening, en het invulling geven 
aan de inputvariabelen daarbij, specifiek voor parkeergarages. Keuzes ten aanzien van bepaalde aspecten 
zijn daarbij van invloed op meerdere inputvariabelen. 

4.2.1 Lengte van de waarderingsperiode 

Het kiezen van de lengte van de waarderingsperiode hangt enerzijds af van objectspecifieke en 
exploitatietechnische eigenschappen van desbetreffende parkeergarage, maar anderzijds tevens van het 
beleid en de doelstellingen van de investeerder. 
De waarderingsperiode zal altijd een bepaald deel van de exploitatieperiode van de parkeergarage 
omvatten. De eerste beperking voor de waarderingsperiode is dus lengte van de exploitabele periode van 
een parkeergarage. In deze context wordt vaak gesproken van de levensduur. Daar waar de technische 
levensduur (van de hoofdconstructie) aanzienlijk kan zijn zal de functionele levensduur van een 

TU/e technische universiteit eindhoven 
63 Pim van Loon 



De waarde gefia rkeerd april 2006 

parkeergarage niet langer zijn dan circa 5 decennia. De eerste parkeergarages in Nederland, die thans 
circa 3 decennia oud zijn en in functioneel opzicht vaak nog maar matig voldoen, bevestigen dit. 
Met betrekking tot kantoren en winkelvastgoed wordt door de investeerder c.q. taxateur doorgaans een 
waarderingsperiode van 10 of 15 jaar aangehouden. Met betrekking tot de exploitatie van parkeergarages 
is een aantal argumenten aan te dragen voor een langere waarderingsperiode. Aan de kostenkant worden 
doorgaans omvangrijke vervangingsinvesteringen gedaan tussen het 15cte en het 25ste exploitatiejaar (zie 
paragraaf 3.4.2). Dit geldt vooral voor (ondergrondse) parkeergarages met een hoge installatiegraad. Aan 
de opbrengstenkant is er bij parkeergarages (in het verleden) sprake van een hefboomwerking van 
bezettingsstijging en tariefstijging die zich vooral manifesteert op de langere termijn. Voorts is er bij 
parkeergarages altijd sprake van een bepaalde opstartperiode die het exploitatiebeeld enigszins kan 
vertroebelen. Een lange waarderingsperiode kan aldoende als representatiever worden gezien voor dit 
type vastgoedobject. 
Tevens van invloed op de aan te houden waarderingsperiode is de investeringsdoelstelling. Met betrekking 
tot parkeergarages zijn investeerders (nog) veelal gemeentes of gemeentelijke instellingen enerzijds en in 
parkeergarages gespecialiseerde ondernemingen anderzijds. Respectievelijk de "maatschappelijke 
waarde" en het "specialisme" maakt het dat deze investeerders de parkeergarage als lange termijn 
investering zien, wat het aanhouden van een lange waarderingsperiode met zich brengt. Uit recente 
publicatie [Vastgoedmarkt 2005] is gebleken dat waarderingsperioden tot wel 50 jaar gehanteerd worden. 
De keuze met betrekking tot de lengte van de waarderingsperiode hangt ten slotte ook af van de methode 
voor het bepalen van de eindwaarde c.q. de restwaarde (zie paragraaf 4.1.2 en 4.2.4). 

4.2.2 Inschatten en dateren van de netto cashflows 

In paragraaf 3.4 en 3.5 is al beschreven hoe de kosten en opbrengsten (de cash-outflows en -inflows) 
over meerdere exploitatiejaren geprognosticeerd kunnen worden. Deze kosten en opbrengsten zijn 
uiteraard opgebouwd uit kleinere, door het gehele jaar verspreid optredende, cash flows. Het is 
gebruikelijk om zowel de kosten als de opbrengsten aan het einde van ieder jaar te dateren en 
vervolgens, teneinde de netto cashflows te verkrijgen, de geprognosticeerde jaarlijkse opbrengsten met 
de kosten te verminderen. Een aantal zaken dient men hierbij echter wel in overweging te nemen: 

De kosten met betrekking tot personeel, schoonmaak, energie, organisatie en overige kosten zij n 
overwegend continue kosten, dat wil zeggen dat ze behoorlijk gelijkmatig verspreid zijn over het 
exploitatiejaar. De samengestelde cash-outflow van deze kostenposten zou men daarom kunnen 
dateren in het midden van het jaar. 
De daadwerkelijke onderhoudskosten fluctueren jaarlijks aanzienlijk in omvang en hebben een 
incidenteel optredend karakter binnen een exploitatiejaar. Omvangrijke onderhoudsactiviteiten 
vinden vaak in de zomermaanden plaats, vanwege weersomstandigheden en, in veel gevallen, 
een relatief rustige vakantieperiode. Ook deze cash-outflow zou men daarom kunnen dateren in 
het midden van het jaar. 
De vervangingsinvesteringen met betrekking tot installaties treden slechts zeer incidenteel op 
maar kunnen dermate omvangrijk zijn dat in het jaar van optreden een negatief exploitatiesaldo 
ontstaat. Omdat ook vervangingen vaak in de zomermaanden plaatsvinden, zou men tevens 
kunnen overwegen om deze cashflow in het midden van het jaar te dateren. Een negatieve netto 
cashflow is zowel in de praktijk als bij het waarderen ongewenst. Met betrekking tot de 
vervangingen (en soms ook de omvangrijke onderhoudsingrepen) wordt daarom vaak jaarlijks een 
bepaald bedrag gereserveerd (zie paragraaf 3.4.2). Als de hoogte van dit bedrag precies is 
afgestemd op de verwachte vervangingen dan kan in plaats van de incidentele vervangingskosten 
dit jaarlijkse bedrag als cash-outflow worden meegenomen in de waardering. Deze cash flow zou 
men aan het einde van het jaar kunnen dateren. Indien bij het bepalen van het jaarlijks te 
reserveren bedrag tevens rekening is gehouden met het feit dat de ontvangen rente tevens wordt 
aangewend binnen het reserveringsfonds dan mag men bij het waarderen de eventueel 
tussentijds ontvangen rentebaten niet mee nemen als opbrengsten. 
De kortparkeerinkomsten die een substantieel aandeel vormen in de totale opbrengsten van het in 
dit onderzoek behandelde type parkeergarage, hebben een continu optredend karakter met 
doorgaans een zwaartepunt aan het einde van het kalenderjaar. Alle andere opbrengsten hebben 
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een min of meer continu optredend karakter. Ook de cash-inflows zou men daarom kunnen 
dateren in het midden van het jaar. 

Teneinde de waardering niet nodeloos complex te maken, is het wellicht raadzaam om te kiezen tussen 
het dateren van alle cashflows aan het einde van het jaar of het dateren van alle cashflows in het midden 
van het jaar. 
Zoals reeds eerder aangekaart (zie paragraaf 4.1.2) dient men bij het maken van een DCF-berekening te 
waken voor een (dubbele) verdiscontering van onzekerheden in zowel de netto cashflows als in de cap 
rate. Het is daarom wenselijk dat de prognose van de cashflows zo realistisch mogelijk geschiedt. Een 
mogelijke uitzondering hierop vormt de opstartperiode van een parkeergarage waarbij in meer of mindere 
mate tijdelijk sprake is van lagere opbrengsten en hogere kosten (zie paragraaf 3.4.1 en 3.5.1). In andere 
commercieel vastgoedsectoren wordt een tijdelijk lagere netto cashflow als gevolg van de opstartperiode 
(vergelijk: huuringroei- c.q. huurkortingperiode bij winkel- en kantoorvastgoed) soms bewust niet 
meegnomen in de initiële waardering (met vastgestelde cap rate), maar wordt het "gederfde" deel van de 
netto cashflow, tegen een afwijkende cap rate, contant gemaakt. Dit omdat deze "gederfde" netto 
cashflows een ander risicoprofiel hebben[De Kroon 2005]. Vervolgens wordt de contante waarde van deze 
"gederfde cashflows" afgetrokken van de totale waarde (die resteert uit de initiële waardering). Met 
betrekking tot parkeergarages zou eenzelfde benadering kunnen worden toegepast. 

4.2.3 Bepalen van de cap rate 

De cap rate waarop wordt gedoeld betreft de object gebonden rendementseis (ook wel bekend als reële 
IRR of R-eis) die in feite door de investeerder c.q. belegger aan desbetreffende parkeergarage wordt 
gesteld. Het bepalen van de hoogte van de cap rate is dus een subjectieve aangelegenheid en is onder 
andere afhankelijk van de investeringsstrategie. In geval de DCF-berekening geschiedt in opdracht van (of 
door) een in parkeergarages gespecialiseerde investeerder dan kan de door deze investeerder opgelegde 
cap rate gehanteerd worden. Indien de DCF-berekening in opdracht (of door) een projectontwikkelaar 
geschiedt teneinde de potentiële verkoopopbrengst te bepalen dan dient de cap rate te worden ingeschat. 
In feite dient men zich dan te verplaatsen in de potentiële kopers en te bepalen wat de meest 
aannemelijke geformuleerde (gemiddelde) rendementseis zal zijn teneinde de gemiddelde verkoopprijs te 
bepalen, danwel wat de laagst geformuleerde rendementseis zal zijn teneinde de maximale verkoopprijs 
te bepalen. I n theorie kan de cap rate op diverse wijzen worden bepaald [Van Hulst 2005]. De voor dit 
onderzoek relevante methoden zijn: 

1. Afleiding van gepubliceerde reeksen: Het afleiden van de cap rate aan de hand van gepubliceerde 
reeksen zou een betrouwbare indicatie van de cap rate kunnen opleveren. Er zijn met betrekking 
tot parkeervastgoed echter geen reeksen met vereiste rendementen voor parkeergarages 
beschikbaar. Er zijn, daar waar dit voor o.a. kantoren en winkelvastgoed via de reeksen van 
ROZ/IPD wel het geval is, zelfs (nog) geen reeksen beschikbaar met gerealiseerde rendementen 
voor parkeergarages 

2. Op basis van afleiding van het Netto Aanvangs Rendement (NAR): De cap rate (rendementseis) 
vertoont een duidelijke relatie met de BAR en de NAR. Het afleiden van de cap rate van het Netto 
Aanvangs Rendement (NAR) lijkt voor de hand te liggen omdat met betrekking tot NAR's en met 
name BAR'ren doorgaans veel market evidence aanwezig is en omdat voor de NAR globaal geldt: 
disconteringsvoet (cap rate) = NAR+ groeivoet van alle kasstromen. Hier is al vrij veel onderzoek 
naar gedaan, echter zonder bevredigende resultaten [Osinga 2000]. Uit onderzoek is gebleken dat 
beleggers dan ook nagenoeg geen gebruik maken van deze methode [Van Hulst 2005]. Zoals 
eerder aangegeven zijn er met betrekking tot parkeergarages bovendien (nog) nauwelijks 
marktgegevens beschikbaar aangaande BAR'ren en NAR'ren. Het afleiden van de cap rate van het 
NAR is voor parkeergarages dus een vrijwel onmogelijke opgave. 

3. Op basis van een risicovrije voet met opslagen: Uit onderzoek [Van Hulst 2005] is gebleken dat 
het merendeel van de beleggers de cap rate bepaalt door een risicovrije voet te vermeerderen 
met een aantal opslagen. De risicovrije voet is het rendement op een risicoloos geachte 
belegging, waarvoor doorgaans de rente op een 10-jarige Nederlandse staatslening of het 
internationale 10 jaars IRS-tarief (Interest Rate Swap) wordt aangehouden. Bij de risicovrije voet 
wordt een aantal opslagen opgeteld, te weten [Van Hulst 2005]: 
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Een algemene vastgoedopslag (tussen 0,40% en 1,28%): een risico-opslag voor het 
beleggen in vastgoed; 
Een sector-opslag (tussen 0,05% en 1,94%): een risico-opslag voor het beleggen in een 
specifieke vastgoedsector (kantoren, winkels, woningen, bedrijfsruimten); 
En een object-opslag (tussen 0,00% en 2,19%): een risico-opslag voor het beleggen in 
het specifieke vastgoedobject. 

De som van deze opslagen wordt ook wel aangeduid als de risicopremie. De grote verschillen in 
de omvang van de diverse opslagen, zoals die door beleggers worden gehanteerd, geven aan dat 
het inschatten van de diverse risico-opslagen een subjectieve, soms zelfs gevoelsmatige kwestie 
is. Omdat de diverse risico-opslagen een aanzienlijke onderlinge samenhang kennen, is volledige 
ontleding in praktische zin niet haalbaar [De Kroon 2002]. Met betrekking tot parkeergarages 
geldt tevens dat voor het bepalen van de sector- en objectopslag (nog) nauwelijks 
marktinformatie beschikbaar is. 

Geconcludeerd wordt dat de beschikbare methoden voor het bepalen van de cap rate, mede door het 
gebrek aan marktinformatie, tot behoorlijke subjectieve waardes leidt. Het werken met een risicovrije voet 
plus opslagen is daarbij wel de meest gestructureerde methode waarbij subjectieve keuzes wel duidelijk 
aanwijsbaar en inzichtelijk zijn gemaakt. Omdat subjectiviteit een grote rol speelt zullen onder andere de 
navolgende overwegingen een rol kunnen spelen bij het bepalen van de rendementseis: 

Een parkeergarage kan worden gezien als een faciliterende voorziening voor andere functies in de 
directe omgeving. Van de voornaamste parkeervraaggenererende functies (winkels, kantoren, 
woningen) is relatief veel marktinformatie met betrekking tot rendementseisen en risico-opslagen 
beschikbaar. Het functioneren van de parkeergarage zal een bepaalde mate van samenhang 
vertonen met het functioneren van de functies in de directe omgeving van de parkeergarage. Met 
betrekking tot rendementseisen zou aldoende aansluiting kunnen worden gezocht bij de in 
omvang meest omvangrijke functie(s) binnen het invloedsgebied van de parkeergarage. 
Indien een parkeergarage onderdeel uitmaakt van een totaalinvestering van de belegger in een 
multifunctioneel project dan kan het eigendom van de parkeergarage ook worden gezien als 
strategisch instrument voor het goed functioneren en het waardbehoud van de overige functies. 
Dit argument kan dan leiden tot een (relatief) lage rendementseis. 
Parkeergarages is een opkomende vastgoedbeleggingssector. Er zijn (steeds meer) partijen die 
positie willen verwerven binnen deze beleggingssector. Om positie te verkrijgen zal men dan 
genoegen nemen met (relatief) lagere rendementseisen. 
Prijsopdrijvende effecten zoals schaarste, een lage rentestand of een hoge beleggingsdruk. 

4.2.4 Bepalen van de eindwaarde 

Een onderdeel van het waarderen met DCF is het bepalen van de eindwaarde. In de waarderingspraktijk 
zijn hiervoor meerdere methoden beschikbaar [De Kroon 2002]: 

1. Grond-opstal-methode: Deze methode gaat uit van het principe dat de waarde van de grond 
conform het inflatiecijfer toeneemt en de waarde van de opstal (de opbouw) gaandeweg afneemt. 
Een probleem hierbij is het bepalen van de mate waarin de waarde van de opstal afneemt 
gedurende de exploitatie. 

2. Waarde-ontwikkelingsmethode: Deze methode gaat uit van het principe dat zowel de waarde van 
de grond als de waarde van de opstal conform het inflatiecijfer toeneemt. Deze methode wordt 
vaak toegepast bij woningen en houdt geen rekening met de invloed van veroudering op de 
eindwaarde. Toepassing van deze methode kan leiden tot te optimistische voorspellingen. 

3. Huidige-waarde-methode: Bij deze methode wordt de eindwaarde verkregen door de huidige 
waarde te nemen van vergelijkbare vastgoedobjecten, die thans de leeftijd hebben welke het te 
waarderen object aan het eind van de te waarderen exploitatieperiode ook zal hebben. De vraag 
is hoe hierbij omgegaan dient te worden met het tijdsverschil en de gevolgen van 
geldontwaarding. Men zou kunnen overwegen om de, met behulp van vergelijkbare (verouderde) 
objecten, verkregen waarde tevens conform het inflatiecijfer te corrigeren. Het gegeven dat de 
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kwaliteit van nieuwe objecten structureel hoger kan zijn dan oudere objecten wordt bij deze 
methode buiten beschouwing gelaten. 

4. De aanvangsrendement-methode: Bij deze methode wordt de eindwaarde bepaald door de netto 
cashflow in het laatste exploitatiejaar contant te maken tegen een outgoing-cap rate (ook wel: 
exit yield). De uitkomst hiervan dient nog te worden gecorrigeerd voor verkoopkosten met 
betrekking tot de (virtuele) verkoop van het object. In feite wordt uitgegaan van (virtuele) 
verkoop van het object aan het eind van de te waarderen exploitatieperiode. Wanneer voldoende 
marktinformatie aanwezigheid is kan de outgoing-cap rate bepaald worden door de netto 
cashflow in het laatste exploitatiejaar contant te maken tegen een Netto Aanvangsrendement 
(NAR). Hiertoe wordt uit transacties van vergelijkbare objecten een NAR geabstraheerd, welke 
vervolgens vermeerderd wordt met een verouderingsopslag. Een voorwaarde voor het toepassen 
van deze methode is de aanwezigheid van voldoende marktinformatie (uit voldoende transacties). 
Bij het toepassen van deze methode worden problemen ondervonden bij het bepalen en het 
onderbouwen van de verouderingsopslag. Tevens dient bij deze methode te worden gewaakt voor 
manipulatie van de cashflows in het laatste exploitatiejaar waardoor de eindwaarde (nadelig) 
beïnvloed wordt. De netto cashflow in het laatste jaar dient representatief te zijn voor het 
algehele exploitatiebeeld. 

5. De rendementswaarde-methode: Bij deze methode wordt de eindwaarde bepaald door de 
cashflows die optreden in de periode volgend op de te waarderen exploitatieperiode contant te 
maken naar het begin van de betreffende opvolgende periode (oftewel het eind van de te 
waarderen periode). De daarbij te hanteren disconteringsvoet kan, net als bij de 
aanvangsrendement-methode, worden betiteld als de outgoing-cap rate. Deze outgoing-cap rate 
kan gelijk zijn aan de cap rate die gehanteerd wordt bij het contant maken van de netto cashflows 
binnen de te waarderen exploitatieperiode. Het is echter, gezien de toename van onzekerheid in 
de cashflowprognoses naarmate deze verder op de tijdbalk gelegen zijn, aannemelijk om, de cap 
rate te verhogen met een onzekerheidsopslag ter verkrijging van de outgoing-cap. Deze methode 
is in theorie het meest geschikt voor het bepalen van de eindwaarde omdat het specifieke 
exploitatiebeeld van het object over een langere periode wordt meegenomen in de berekening. 

Met het oog op parkeergarages is een aantal van voornoemde methoden denkbaar: 
Het gebruik van de Grond-Opstal methode is denkbaar indien men als waarderingsperiode de 
gehele functionele levensduur (circa 5) van de parkeergarage neemt. De opstal zal na deze 
periode "waardeloos" zijn. Wat als eindwaarde resteert, is de waarde van de grond (al dan niet 
minus de sloopkosten). Ten einde de grondwaarde aan het einde van de waarderingsperiode te 
bepalen kan men uitgaan van een inschatting van de huidige grondwaarde (bij alternatieve 
aanwending) en deze corrigeren middels een nader te bepalen jaarlijkse indexering. Deze 
methode heeft alleen nut als de grond in ongedeeld eigendom komt van de (toekomstige) 
eigenaar van de parkeergarage. Voor investeerders met een lange termijn doelstelling en/of een 
maatschappelijke drijfveer ( o.a. Gemeenten) is deze methode interessant. 
De aanvangsrendement-methode wordt bij DCF-waarderingen doorgaans het meest toegepast en 
wel vooral door institutionele en particuliere beleggers met een korte termijn doelstelling. De 
eindwaarde wordt bepaald aan de hand van de netto cashflow in het "laatste" jaar (doorgaans 
het 1oc1e of 15c1e jaar). De eindwaarde wordt verkregen door deze netto cashflow contant te maken 
middels de outgoing-cap rate. De outgoing-cap rate wordt bepaald aan de hand van een NAR plus 
een verouderingsopslag. Het bepalen van een NAR voor een parkeergarage is echter niet 
eenvoudig daar het aan marktinformatie ontbreekt. Voorts is een absolute voorwaarde voor het 
toepassen van deze methode dat met betrekking tot de onderhouds- en vervangingskosten wordt 
gerekend met een jaarlijkse reservering (als onderdeel van de jaarlijkse exploitatiekosten) zodat 
de cashflows in het laatste exploitatiejaar representatief zijn voor het totale exploitatiebeeld. 
De rendementswaarde-methode lijk het meest geschikt daar de eindwaarde (op een willekeurig 
te kiezen moment) wordt bepaald op basis van de prestaties van de parkeergarage in het verdere 
verloop van de exploitatie (tot aan einde levensduur). Deze methode biedt in vergelijking met de 
aanvangsrendement-methode meer mogelijkheden om de specifieke visie met betrekking tot de 
(lange termijn) ontwikkeling van de inputvariabelen in de waardebepaling te incorporeren. Tevens 
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is de representativiteit van de cashflows in het laatste exploitatiejaar bij deze methode niet van 
belang. De methode is hierdoor goed bruikbaar voor zowel korte termijn als lange termijn 
investeerders. 
Indien men de grond niet in ongedeeld eigendom verwerft is het tenslotte denkbaar om te 
rekenen met een lange waarderingsperiode zonder restwaarde. Een (groot) nadeel hiervan is dat 
er in tegenstelling tot de voorgaande 2 methodes geen verouderings- c.q. onzekerheidscorrectie 
plaatsvindt op termijn met het gevaar dat "men zich rijk rekent". Indien men deze methode 
hanteert dient men hiermee rekening te houden bij het bepalen van de ingoing-cap rate. 

4.3 Omgaan met onzekere exploitatieverwachtingen in de waardering 

In de paragrafen 3.4 en 3.5 is uiteengezet hoe men een exploitatieprognose voor een in ontwikkel ing 
zijnde parkeergarage kan opstellen. Tussen de prognose en de daadwerkelijke exploitatieprestaties zullen 
altijd afwijkingen optreden. Deze afwijkingen zijn het gevolg van het feit dat de toekomstige prestaties 
aan de nodige onzekerheid onderhevig zijn. In deze paragraaf wordt ingegaan op de onzekerheden die 
spelen bij het opstellen van een exploitatieprognose en de mogelijke oorzaken van de onvermijdelijke 
afwijkingen tussen prognose en praktij k. Tevens wordt aangegeven hoe men bij het waarderen om kan 
gaan met deze onvermijdelijke afwijkingen. 

4.3.1 Onzekerheden in de toekomstige exploitatie 

Een exploitatieprognose kan worden gezien als een zo realistisch mogelijke edoch subjectieve inschatting 
van de toekomstige exploitatieprestaties van een parkeergarage. In de praktijk zullen echter altijd 
afwijkingen ten opzichte van de prognose optreden in zowel de kosten als de opbrengsten. In navolgende 
overzichten (zie afbeeldingen 4.2 en 4.3) zijn de type afwijkingen en een aantal van de mogelijke 
oorzaken voor deze afwijkingen weergegeven. Met betrekking tot het benoemen van mogelijke oorzaken 
is naast de opgedane ervaringen uit de praktijk tevens gebruik gemaakt van het afstudeeronderzoek 
Investeren in binnenstede/ijke parkeergarages [Ubaghs 2005]. 

Afwijking van Van toepassing op Mogelijke oorzaken 

Jaarlijkse kosten, onderhoud, - Openingstijden worden verruimd t Kosten 
vervangingen en onvoorzien Onvoorziene kosten t -

Kostenindexering 
Jaarlijkse kosten, onderhoud - Cyclische economische ontwikkeling t,J, 
en vervangingen - Ontwikkeling van de inflatie t ,1, 

- Hogere gebruiksintensiteit ,1, 
Levensduur Vervangingen - Aanvullende/verscherpte wet- en 

regelgeving (Normen en eisen) ,1, 

Afbeelding 4.2: Afwijkingen van de kostenprognose en mogelijke oorzaken 
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Afwijking van Als gevolg van Mogelijke oorzaken 

- Tussentijdse wijziging programma van de op-

Afwijking van het aantal /aanbouw t t 
Opbrengsten - Functies in omgeving presteren minder dan 

parkeeruren (bezetting) verwacht ,1, 
- Slechte handhaving in omliggend gebied ,1, 

Afwijking van parkeertarief - Wijziging van (parkeer)beleid gemeente t ,1, 

- Concurrentiepositie van de binnenstad in zijn 
geheel verslechtert ,1, 

- Een toevoeging van concurrerend parkeeraanbod 
in de binnenstad ,1, 

Afwijking van de 
- Vertraging in realisatie op-/aanbouw ,1, 

Opbrengst- - Wijziging van functies in de directe omgeving van 
ontwikkeling parkeerurenontwikkeling de parkeergarage t ,1, 

(bezetting ontwikkeling) - Verandering in (parkeer)beleid gemeente t t 
- Toenemend gebruik van alternatieve 

vervoersmiddelen (zoals OV) ,1, 
- Daling koopkracht consumenten ,1, 
- Wijziging infrastructurele bereikbaarheid tt 

Afwijking van de - Wijziging van (parkeer)beleid gemeente t ,1, 
tariefontwikkeling 

Afbeelding 4.3 : Afwijkingen van de opbrengstenprognose en mogelijke oorzaken 

In hoofdstuk 5 wordt de impact van bepaalde afwijkingen op de beleggingswaarde van een parkeergarage 
nader onderzocht middels een gevoeligheidsanalyse. 

4.3.2 Variantenana/yse; onzekerheid verdisconteren in de cashflows 

Als basis voor de waardering van een parkeergarage in ontwikkeling dient de meerjaren 
exploitatieprognose. Er mag worden verondersteld dat de voor de waardering gehanteerde 
exploitatieprognose wordt gezien als de meest waarschijnlijke exploitatieprognose waarbij het gegeven 
blijft dat de praktijk vrijwel nooit overeen zal komen met de prognose. Daar waar het opstellen van de 
exploitatieprognose een subjectieve aangelegenheid is kunnen de afwijkingen wel objectief 
gekwantificeerd worden. Indien een uitgangspunt (zoals de omvang van een kostenpost, het aantal 
parkeeruren of het parkeertarief) wijzigt, dan kan het effect op de exploitatie eenvoudig worden 
doorgerekend. 

Een eenvoudige methode voor het, bij het waarderen, omgaan met onzekerheid in de exploitatieprognose 
is het individueel of gecombineerd doorrekenen van mogelijke afwijkingen in een alternatieve 
exploitatieprognose en deze vervolgens, bij gelijkblijvende overige inputvariabelen, te waarderen (zie 
paragraaf 4.1.1). Gedacht kan worden aan het berekenen van de waarde op basis van een meest 
waarschijnlijk geachte exploitatieprognose en een positieve en een negatieve variant op basis van 
gecumuleerde positieve respectievel ijk negatieve (maximale) afwijkingen (zie afbeelding 4.4). Op deze 
wijze wordt aan de waardering een bepaalde bandbreedte gekoppeld. 
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Een voordeel van het verdisconteren van onzekerheden door middel van het opstellen van cash flow 
varianten is de eenvoud die gepaard gaat met het berekenen van de diverse beleggingswaardes. De 
impact van afwijkingen op de uiteindelijke beleggingswaarde laat zich op deze manier tevens eenvoudig 
inzichtelijk maken. Een nadeel is dat het 
hanteren van meerdere waardes tot 
onduidelijkheid kan leiden omtrent wat nu 
als daadwerkelijke waarde dient te worden 
aangehouden. Door afwijkingen te 
cumuleren, zowel in positieve als in ~ 
negatieve zin, wordt weliswaar enig inzicht 

0

; 

in de bandbreedte van de waarde i;:: 

verkregen maar dit zegt echter niets over s:: .,, 
de spreiding van de waarde binnen de 
bandbreedte. Tevens is het werken met 
verschil lende beleggingswaardes op basis 
van cashflow varianten enigszins 
oneigenlijk. Bij afwijkende cashflows zou 
immers ook de disconteringsvoet (cap rate) 
moeten worden aangepast. Een gematigde 
exploitatieprognose kent immers een lager 
risicoprofiel dan een opportunistische 
exploitatieprognose. 

.,, 
u 

~ 
CII 
C: 

Exploitatieprognoses 

- negatieve variant 
- basisvariant 
- positieve variant 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

t Oaren) 

Afbeelding 4.4: Cashflow varianten (-,0 en + variant) 

4.3.3 Projectbèta; onzekerheid verdisconteren in de cap rate 

Een mogelijke alternatieve, nog niet geverifieerde methode voor het omgaan met onzekerheid betreft het 
verdisconteren van afwijkingen van de toekomstige cashflowprognose in de te hanteren cap rate(s). Dit 
geschiedt middels de zogenaamde projectbèta (~cashflow) als maatstaf voor de projectgebonden 
onzekerheid. Deze relatief recente alternatieve benadering van waarderingsvraagstukken [De Kroon 2002] 
is een afgeleide van de Moderne Portefeuille Theorie (MP11 en het Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
waarbij ook een bèta wordt gehanteerd, maar dan als maatstaf voor systematische marktonzekerheden. 
Daar waar bij deze bestaande methodieken de gehanteerde bèta wordt verkregen uit historische 
rendementsreeksen, wordt ten behoeve van het berekenen van de projectbèta echter gebruik gemaakt 
van toekomstige cashflowprognoses. 

Om de projectgebonden onzekerheid vast te stellen zijn twee cashflowprognoses benodigd, te weten een 
referentieprognose, die de meest realistische verwachting weergeeft, en een gecorrigeerde prognose, 
waarin tal van correcties zijn verwerkt voor additionele risico's. Aan de hand van deze twee prognoses 
bepaalt men de projectgebonden onzekerheid als volgt [De Kroon 2002]: 

COVGP,RP 
~cashflow = 

Waarbij: 

= Projectgebonden onzekerheid, ofwel projectbèta; ~cashflow 

COVGPRP 
2 ' 

0RP 
= Covariantie tussen de gecorrigeerde prognose (GP) en de referentieprognose (RP); 
= Variantie in de referentieprognose (RP). 

De periode waarvan de variantie en covariantie wordt bepaald heeft een lengte die overeenkomt met de 
lengte van de te waarderen exploitatieperiode. Zodoende is de projectbèta een maat voor de 
(on)zekerheid van de toekomstige cashflows gedurende een periode die gelijk is aan de exploitatieperiode 
van het object. De voor het eerste exploitatiejaar bepaalde projectbèta dient daarbij als uitgangspunt voor 
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de objectgebonden risicopremie van de ingoing-cap rate en de projectbèta in het laatste exploitatiejaar 
dient als uitgangspunt voor de risicopremie van de outgoing-cap rate, conform navolgende formule 
[bewerkt naar De Kroon 2002]: 

Cap rate = Rt,n + [Rp,n / l3r.ashflow, nJ 

Waarbij: 

Rt,n 
Rp,n 
l3r.ashflow, n 

= Risicovrije (rente)voet in jaar n; 
= Risicopremie (vaak betreft dit de som van de risico-opslagen) in jaar n; 
= Projectgebonden onzekerheid (projectbèta) in jaar n. 

Waarbij ter bepaling van de ingoing-cap rate n=l dient te worden aangehouden en ter bepaling van de 
outgoing-cap rate n=10, n=lS, etc., afhankelijk van de lengte van de exploitatieperiode. 

Aan de hand van een rekenexercitie op basis van een realistische netto-cashflowprognose van een fictieve 
parkeergarage is deze methode nader geëvalueerd. De berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 6. Uit 
de berekeningen blijkt dat, naarmate de positieve afwijking in de Gecorrigeerde Prognose groter is of 
naarmate er meerdere positieve afwijkingen zijn in de Gecorrigeerde Prognose, de waarde (prijspeil start 
exploitatie) afneemt. Dit is tegen de lijn der verwachtingen in. Naast de uitgewerkte rekenvoorbeelden is 
ook gerekend met een aantal gecorrigeerde prognoses waarbij er sprake is van mogelijk negatief 
afwijkende cashflows. Uit die berekeningen volgen eveneens resultaten die men niet zou verwachten; de 
waarden vallen namelijk positiever uit naarmate er meer negatieve afwijkingen optreden in de 
Gecorrigeerde Prognose. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de werking van deze methode wellicht 
wel geschikt kan zijn voor het inzichtelijk maken van waardeontwikkeling van een vastgoedobject maar 
niet kan worden ingezet ten behoeve van het bepalen van de waarde aan het begin van de 
exploitatieperiode op basis van een onzekere exploitatieprognose. Mogelijk leiden kleine aanpassingen in 
de methodiek wel tot de gewenste werking echter het aanpassen van de methodiek valt buiten de 
doelstel lingen van dit onderzoek. 

4.3.4 Monte car/o-simulatie; onzekerheid verdisconteren in de inputvariabelen 

Een beproefde methode die zich leent voor het omgaan met onzekerheid is de Monte Carlo-simulatie. Ten 
behoeve van het uitvoeren van een Monte Carlo-simulatie dienen eerst bandbreedtes te worden 
toegekend aan de (voornaamste) inputvariabelen van een bepaalde berekening. Ook dient men per 
variabele de verdeling binnen deze bandbreedte aan te geven. De simulatie is vervolgens niets anders dan 
een berekening van de waarde van de output op basis van willekeurig, binnen de toegekende 
bandbreedtes, gekozen waardes per inputvariabele. Door deze berekening een groot aantal malen uit te 
voeren wordt een betrouwbaar beeld verkregen van de bandbreedte van de waarde van de output en de 
spreiding van de waardes binnen deze bandbreedte. Voor het uitvoeren van een Monte Carlo-simulatie 
dient men de beschikking te hebben over een simulatiemodel [Wedding 2002]. 

De kwaliteit van de output van de Monte Carlo-simulatie is sterk afhankelijk van de aan de inputvariabelen 
toegekende bandbreedtes en het met betrekking tot de spreiding gekozen type verdeling (zie afbeelding 
4.5). Naast de bandbreedtes dient men, afhankelijk van het type verdeling, tevens het zwaartepunt (het 
middenpunt) van de verdeling te bepalen. Hiervoor kan men de meest waarschijnlijk geachte waarde 
aanhouden, die niet in het midden van de bandbreedte hoeft te liggen. Deze bezigheden vergen kennis 
van het waarderen en een aanzienlijk statistisch inzicht. 
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60 84 108 132 80 92 104 116 

Afbeelding 4.5: Twee mogelijke verdelingstypen; een normale verdeling en een driehoeksverdeling 

De complexiteit en de simulatietijd nemen toe naarmate er meer inputvariabelen zijn waaraan een 
bandbreedte wordt toegekend. Het kan daarom raadzaam zijn om vaste waardes aan te houden voor 
inputvariabelen die nauwelijks van invloed zijn op de output. Hiertoe kan het nodig zijn om eerst een 
gevoeligheidsanalyse uit te voeren met betrekking tot de diverse inputvariabelen (zie paragraaf 5.2). 
Indien er sprake is van een zeer groot aantal inputvariabelen dan kan het verstandig zijn om 
deelsimulaties uit te voeren. De resultaten van de deelsimulaties vormen dan de inputvariabelen voor de 
eindsimulatie. 

Doordat onzekerheden worden verwerkt in de bandbreedtes van de inputvariabelen kan de Monte Carlo
simulatie een zeer interessant hulpmiddel zijn bij het omgaan met de exploitatieonzekerheden tijdens het 
waarderen van een in ontwikkeling zijnde parkeergarage. De output van de simulatie is in dit geval de 
waarde van de parkeergarage en de inputvariabelen zijn reeds eerder verwoord als de invoergegevens 
van het ondersteunende exploitatiemodel (zie paragraaf 3.6). Indien men de beschikking heeft over de 
juiste programmatuur en men bij het opietten van het exploitatiemodel reeds rekening houdt met de 
mogelijkheid tot het uitvoeren van een Monte Carlo-simulatie dan kan de tijdsinspanning die gepaard gaat 
met de simulatie redelijk beperkt blijven. In vergelijking met de variantenanalyse (zie paragraaf 4.3.2) is 
de tijdsinspanning echter aanzienlijk. De overeenkomst met de variantenanalyse is dat inzicht wordt 
verkregen in de bandbreedte van de uiteindelijke waarde van de parkeergarage. Een groot voordeel van 
de Monte Carlo-simulatie is echter dat deze tevens aangeeft wat de spreiding is van de waardes binnen 
deze bandbreedte. Voor het uitvoeren van een Monte Carlo-simulatie is statistisch inzicht vereist. Een 
nadeel ten slotte is dat er geen rekening wordt gehouden met de samenhang tussen bepaalde 
inputvariabelen en dat bepaalde simulaties met combinaties van inputvariabelen dus niet realistisch zijn. 

4.4 Waarderingsmodel 

Deze paragraaf gaat in op het opzetten van een ondersteunend rekenmodel voor het waarderen van een 
parkeergarage. Achtereenvolgends wordt beschreven: 

Welke gegevens ingevoerd moeten kunnen worden (Invoer) 
Welke bewerkingen c.q. berekeningen moeten worden gedaan (Bewerking) 
Wat er dient te worden weergegeven (Weergave) 

Naast de vereisten aan het ondersteunende model wordt tevens ingegaan op de benodigdheden voor het 
uitvoeren van variantenanalyses en een Monte Carlo-simulatie met behulp van het investeringsmodel en 
het eerder beschreven exploitatiemodel (zie paragraag 3.6). 

Waarderen 
Vereisten aan het rekenmodel ten behoeve van het bepalen van de beleggingswaarde middels de DCF
methode: 

Invoer: meerjaren netto-cashflowprognose resulterend uit de meerjaren exploitatieprognose (dit 
betreft de uitvoer van het exploitatiemodel (zie paragraaf 3.6) [€] 
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Invoer: lengte van de waarderingsperiode [jaren] 
Invoer: ingoing-cap rate [percentage] 
Invoer: type eindwaardeberekening (geen eindwaarde, aanvangsrendement-methode of 
rendementswaarde-methode) 
Invoer: outgoing-cap rate [percentage] 
Bewerking: beleggingswaarde 

april 2006 

Weergave: overzicht van de invoergegevens en de daaruit resulterende beleggingswaarde 

Variantenanalyse 
Voor het uitvoeren van een variantenanalyse heeft men met een exploitatie- en een waarderingsmodel in 
principe voldoende hulpmiddelen ter beschikking. Uit praktisch oogpunt is het wel raadzaam om de beide 
modellen te integreren in één model. Door de inputvariabelen (van het exploitatiemodel) aan te passen 
kan men vervolgens opnieuw de beleggingswaarde berekenen (met het waarderingsmodel). Door 
herhaling kan men aldoende meerdere varianten doorrekenen. Indien men meerdere varianten 
tegelijkertijd wenst door te rekenen dan kan men het (exploitatie)model hierop aan passen. In feite komt 
dit neer op het incorporeren van meerdere modellen in één totaalmodel. 

Monte Carlo-simulatie 
Ook voor het uitvoeren van een Monte carlo-simulatie heeft men in principe aan een exploitatie- en een 
waarderingsmodel genoeg, mits men de beschikking heeft over een goed simulatieprogramma. Omdat 
met betrekking tot parkeergarages het aantal inputvariabelen (met name met betrekking tot het 
exploitatiemodel) aanzienlijk is, kan het raadzaam zijn om in het rekenmodel enige tussenuitkomsten op 
te nemen opdat men deelsimulaties kan uitvoeren. 

Op basis van de voorgaande beschrijving is een rekenmodel opgezet ten behoeven van het waarderen van 
parkeergarages. In paragraaf 5.1 wordt de opzet van het rekenmodel nader toegelicht. Het 
waarderingsmodel en het eerder besproken exploitatiemodel (zie paragraaf 3.6) zijn geïntegreerd in één 
rekenmodel. Omdat de uitvoer van het exploitatiemodel een deel van de invoer van het waarderingsmodel 
vormt en het wenselijk is gebleken om wijzigingen in exploitatievariabelen meteen vertaald te zien in de 
uiteindelijke waarde. 

4.5 Resumé 

De DCF-methode is gestoeld op het contant maken van toekomstige netto cashflows die optreden binnen 
een vastgestelde te waarderen exploitatieperiode en is de aangewezen methode voor het, gedurende het 
ontwikkelingsproces, bepalen van de beleggingswaarde van een parkeergarage. 
In dit hoofdstuk is uiteengezet hoe een DCF-waardering opgezet wordt. Vastgesteld is dat de DCF
methode, middels het bepalen van de netto cashflows en cap rates, een grote mate van subjectiviteit in 
de berekening van de beleggingswaarde toelaat. De onderbouwing van de cashflows en de cap rates is 
bepalend voor de kwaliteit van de waardering. Bij het waarderen middels DCF dient men daarbij tevens te 
waken voor dubbeltelling van onzekerheden in de cashflows én de cap rates. De lengte van de te 
waarderen (exploitatie)periode en de te hanteren methode voor het (al dan niet) bepalen van een 
eindwaarde zijn tevens van invloed op de waarde. De hierin te maken keuzes kunnen ingegeven worden 
door het specifieke cashflowverloop gedurende de exploitatie van desbetreffende parkeergarage maar de 
overwegingen en motieven van degene die waardeert zijn uiteraard doorslaggevend. 
In dit hoofdstuk is tevens ingegaan op de afwijkingen die in de praktijk kunnen (en zullen gaan) optreden 
in de omvang en de ontwikkeling van de cashflows, ten opzichte van de exploitatieprognose die als basis 
diende voor de waardering. De mogelijke oorzaken voor deze afwijkingen zijn besproken, alsmede de 
onzekerheid die door deze afwijkingen ontstaat bij het waarderen van een in ontwikkeling zijnde 
parkeergarage. Teneinde beter om te kunnen gaan met deze onzekerheid is een aantal methodes 
geëvalueerd. De variantenanalyse leent zich het beste om nader inzicht te krijgen in de bandbreedte 
waarbinnen de beleggingswaarde fluctueert als gevolg van de mogelijke afwijkingen. De Monte Carlo
analyse geeft vervolgens een goed beeld van de spreiding van de beleggingswaarde binnen deze 
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bandbreedte. Een combinatiegebruik van de variantenanalyse en de Monte Carlo-simulatie biedt naar 
verwachting enige houvast bij het omgaan met onzekerheden tijdens het waarderen. Tot slot zijn in dit 
hoofdstuk de ingrediënten besproken die nodig zijn voor het opzetten van een ondersteunend rekenmodel 
ten behoeve van het waarderen van parkeergarages. 
De onderbouwing van inputvariabelen blijft de achilleshiel bij het waarderen van een, zich in het 
ontwikkelstadium bevindende, parkeergarage. In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 5) wordt daarom 
middels een gevoeligheidsanalyse de invloed van deze inputvariabelen op de beleggingswaarde 
geëvalueerd. 
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Hoofdstuk 5 Gevoeligheidsanalyse 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een aantal referentieparkeergarages een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd zodat meer inzicht wordt verkregen in het effect op de waarde van wijzigingen in de input 
variabelen bij verschillende typen parkeergarages. Ten behoeven van de gevoeligheidsanalyse is een 
rekenmodel opgezet (zie paragraaf 5.1). In paragraaf 5.2 worden de referentieparkeergarages 
geïntroduceerd waarbij de belangrijkste garage-eigenschappen (invloedsfactoren) uiteengezet worden. De 
referentieparkeergarages zijn gebaseerd op concrete opdrachten uit de adviespraktijk [SCM 2005] en 
wijken van elkaar af voor wat betreft o.a. de bouwvorm en de ligging van de parkeergarage. In paragraaf 
5.3 wordt per parkeergarage een exploitatieprognose opgesteld op basis waarvan vervolgens de 
beleggingswaarde wordt berekend. Ten slotte wordt in paragraaf 5.4 middels gevoeligheidsanalyses de 
impact van de (voornaamste) inputvariabelen op de beleggingswaarde onderzocht. 

5,1 Opzet van het rekenmodel 

Aan de hand van de geformuleerde eisen met betrekking tot het opzetten van exploitatiemodel en 
waarderingsmodel (zie paragrafen 3.6 en 4.4) is een rekenmodel ontwikkeld in Excel. Zoals reeds is 
aangegeven is gekozen voor één rekenmodel waarin exploitatiemodel en waarderingsmodel geïntegreerd 
zijn. De uitvoergegevens van het exploitatiemodel vormen immers een groot deel van de invoergegevens 
de van het waarderingsmodel en tevens vergemakkelijkt een geïntegreerd model het uitvoeren van de 
gevoeligheidsanalyse (zie paragraaf 5.3). 
Het opgezette model bestaat uit drie onderdelen: 

Blad 1. met overzicht van de meeste invoervelden én waarderingresultaten. Per inputvariabele zijn 
drie invoervelden beschikbaar zodat het model zich tevens eenvoudig leent voor het uitvoeren van 
variantenanalyses. 
Blad 2. is specifiek bedoeld voor de berekening van het aantal parkeeruren op basis van een in te 
voeren bezettingsbeeld. De resultaten uit blad 2 zijn (tevens) weergegeven in blad 1. 
Blad 3. met de feitelijke meerjaren exploitatieprognose en de waardebepaling. De belangrijkste 
resultaten uit blad 3 zijn tevens weergegeven in blad 1. 

Het ontwikkelde rekenmodel voldoet in grote lijnen aan de vereisten aan het exploitatie- en 
waarderingsmodel zoals geformuleerd in de paragrafen 3.6 en 4.4. Een gedetailleerde omschrijving van 
(de opzet en de werking van) het model wordt achterwege gelaten. Op een aantal punten is afgeweken 
van de geformuleerde vereisten. Deze (bewuste) afwijkingen en bijbehorende motivaties zijn 
weergegeven in afbeelding 5.1. 
Met betrekking tot deze afwijkingen wordt met name het, vanwege de complexiteit, niet kunnen 
implementeren van de mogelijkheid in het rekenmodel om Monte Carlo simulaties uit te voeren als een 
gemis gezien. Ten aanzien van het omgaan met de onzekere exploitatieverwachtingen wordt aan de 
Monte Carlo simulatie immers een aanzienlijke toegevoegde waarde toebedacht daar niet alleen inzicht 
kan worden verkregen in de bandbreedte van de waarde maar tevens in de spreiding van de waarde 
binnen deze bandbreedte (zie paragraaf 4.3.4). 
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Geformuleerde eis 
Afwijking in 

Motivatie 
rekenmodel 

Invoeren van de Exploitatieperiode Functionele levensduur parkeergarages is circa 
exploitatieperiode gefixeerd op 50 jaar 50 jaar 

Bepalen jaarlijkse 
Gekozen is voor de 2 meest gebruikelijke 

Mogelijkheid niet opties: 1. verrekening vervangingenkosten op 
vervangingskosten indien 

opgenomen momenten van optreden en 2. door treffen 
bekostigd met een lening 

reserverinq 

Invoervelden voor invoeren 
Mogelijkheid niet 

Van de parkeergarages in ontwikkeling zijn 
meerjaren onderhouds- doorgaans nog geen onderhoudsbegrotingen 
begroting 

opgenomen 
beschikbaar. 

Bezettingsbeeld wordt niet altijd verkregen 
Onderdeel ten behoeve van Opgezet los van middels parkeerbehoefteberekening. Volstaan 
parkeerbehoefteberekening rekenmodel wordt met de invoervelden t.b.v. invoeren van 

het bezettingsbeeld 

Invoer van parkeeruur-
Gekozen voor het bepalen van aantal 

Niet opgenomen in parkeeruren en daaruit voortvloeiende 
verdeling en gemiddelde 

model kortparkeerinkomsten op basis van het in te 
parkeerduur 

voeren bezettingsbeeld. 

Invoer verhuururen en 
Verhuur buiten openingstijden doorgaans zeer 

huurprijs buiten opening 
Niet los opgenomen beperkt. Geen speciaal invoerveld opgenomen. 

Kan worden ingevoerd bij "overige inkomsten" 

Toepassing t.b.v. Monte Niet opgenomen in 
Geen goede toepassing gevonden. 
Implementatie is te specialistisch en te 

Carlo Simulatie model 
complex. 

Afbeelding 5.1: Overzicht van afwijkingen van het uiteindelijke rekenmodel t.o.v. de geformuleerde eisen 

Van het rekenmodel is gebruik gemaakt bij het opstellen van de exploitatieprognoses van de 
referentieparkeergarages en bij het uitvoeren van de gevoeligheidsanalyse (zie paragraaf 5.4). Ter 
illustratie van het model zijn uitdraaien van het rekenmodel (zoals ingevuld voor referentieparkeergarage 
Y) opgenomen in bijlage 7. 

5.2 Referentieparkeergarages X, Y en Z 

Ten behoeve van de referentieparkeergarages is gebruik gemaakt van een aantal parkeergarages uit de 
adviespraktijk waarvoor ook daadwerkelijk exploitatieprognoses en waardebepalingen zijn uitgevoerd 
[SCM 2005]. De parkeergarages zijn geanonimiseerd. De gehanteerde exploitatiegegevens zijn slechts een 
globale bendering van de daadwerkelijke situaties. In afbeelding 5.2 zijn de voornaamste garage
kenmerken (zie ook paragrafen 3.1.8 en 3.2.3) van de drie referentiegarages weergegeven. 
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Garagekenmerken Parkeergarage X Parkeergarage Y Parkeergarage Z 

Parkeercapaciteit (plaatsen) Circa 400 Circa 500 Circa 650 

Bouwvorm 
Bovengronds Ondergronds Ondergronds 
Solitair Solitair Geïntegreerd 

Aantal lagen 3 2 1 

Installatiegraad Laag Hoog Hoog 

Afwerkingsniveau Laag Gemiddeld tot Hoog Gemiddeld 

Ligging Hart binnenstad Hart binnenstad Rand binnenstad 

Bereikbaarheid Redelijk Redelijk tot Goed Goed 

Inwoners stad 50.000 - 100.000 50.000 - 100.000 50.000 - 100.000 

Uurtarief parkeren 1,00 - 1,50 1,00 - 1,50 1,00 - 1,50 

Openingsuren per week Circa 80 uur Circa 100 uur Circa 115 uur 

Belangrijkste Winkels 
Winkels Winkels, supermarkt, 

Bestemmingen in de binnenstad 
en horeca in de bioscoop en leisure, 
binnenstad allen binnen 1 project 

Afbeelding 5.2: Kenmerken parkeergarages X, Yen Z 

De referentieparkeergarages wijken van elkaar af op een aantal garagekenmerken (o.a. bouwvorm, 
capaciteit, installatiegraad en ligging). Hierdoor kan middels de gevoeligheidsanalyse (zie paragraaf 5.3), 
naast het bepalen van het effect van de inputvariabelen op de beleggingswaarde, tevens worden 
onderzocht of er qua gevoeligheid verschillen optreden tussen de parkeergarages. 

5.3 Exploitatieprognoses en beleggingswaarden 

Voor de drie referentieparkeergarages zijn exploitatieprognoses opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van 
de in paragraaf 3.4 en 3.5 beschreven methodes voor het prognosticeren van exploitatiekosten en 
exploitatieopbrengsten. De voornaamste exploitatiegegevens zijn weergegeven in afbeelding 5.3. 
Voorts is per referentieparkeergarage de beleggingswaarde bepaald (aan de hand van de 
exploitatieprognoses). Met betrekking tot de eindwaarde is daarbij steeds gekozen voor het hanteren van 
een 20-jarige waarderingsperiode en een eindwaarde die berekend is middels de rendementswaarde
methode op basis van de netto cashflows van de resterende 30 jaar Uaar 21 t/m 50). Gekozen is voor de 
rendementswaardemethode omdat deze methode bruikbaar is voor zowel korte termijn als lange termijn 
investeerders (zie paragraag 4.2.4). 
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Exploitatiegegevens Parkeergarage X Parkeergarage Y Parkeergarage Z 

Vervangingskosten 

Vervangingskosten 5 jaar € 200.000 € 250.000 € 275.000 

Vervangingskosten 7 jaar € 50.000 € 100.000 € 150.000 

Vervangingskosten 15 jaar €0 € 350.000 € 400.000 

Vervangingskosten 18 jaar € 500.000 € 1.000.000 € 1.400.000 

Kostenindexering per jaar 3,50% 3,50% 3,5% 

Exploitatiekosten excl. Vervangingen (per jaar) 

Onderhoudskosten (P p) € 55.000 (130 €/pp) € 84.000 (175 €/pp) € 115.000 (174 €/pp) 

Energiekosten (p p) € 15.000 (35 €/pp) € 29.000 (60 €/pp) € 37.000 (57 €/pp) 

Schoonmaakkosten (p p) € 10.000 (23 €/pp) € 17.000 (35 €/pp) € 22.000 (33 €/pp) 

Organisatiekosten (p p) € 33.000 (80 €/pp) € 38.000 (80 €/pp) € 36.000 (55 €/pp) 

Overige kosten (p p) € 31.000 (75 €/pp) € 36.000 (75 €/pp) € 47.000 (72 €/pp) 

Personeelskosten (p uur) € 91.000 (22 €/pp) € 131.000 (24 €/pp) € 192.000 (30 €/pp) 

Totaal (excl. Vervanging) € 235.000 € 335.000 € 450.000 

Kostenindexering per jaar 3,00% 3,00% 3,00% 

Opbrengsten (per jaar) 

Aantal vaste plaatsen 0 25 0 

Inkomsten vaste plaatsen €0 € 40.000 €0 

Aantal abonnementen 35 65 0 

Inkomsten abonnementen € 35.000 € 60.000 €0 

Aantal kortparkeeruren 775.000 1.090.000 1.450.000 

Kortparkeerinkomsten € 780.000 € 1.000.000 € 1.585.000 

Overige opbrengsten € 5.000 € 9.000 € 10.000 

Totale opbrengsten € 820.000 € 1.109.000 € 1.595.000 

Opbrengsten indexering 3,00% 3,00% 3,00% 

Waarderen 

Ingoing-cap rate 7,25% 6,75% 7,50% 

Eindwaarde jaar 20 20 20 

Outgoing-cap rate 9,00% 8,50% 9,25% 

Eindwaardemethode rendementswaarde rendementswaarde rendementswaarde 

Waarde (prijspeil start exploitatie) 

Beleggingswaarde € 12.000.000 € 17.800.000 € 19.200.000 

Beleggingswaarde pp € 28.500 € 36.300 € 29.300 

Afbeelding 5.3: Exploitatiegegevens en beleggingswaarde van parkeergarages X, Yen Z, excl. BîW, prijspeil 2006 
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5.4 Gevoeligheidsanalyse 

Aan de hand van de exploitatieprognoses is per referentieparkeergarage een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd. Daarbij is per onderzochte variabele het effect op de beleggingwaarde van een wijziging van 
10% in desbetreffende variabele geïnventariseerd. Door de procentuele wijziging van de waarde te delen 
door de procentuele wijziging in de variabele wordt de gevoeligheid verkregen. In afbeelding 5.4 zijn de 
resultaten van de gevoeligheidsanalyse weergegeven. 

Gevoeligheid sa nalyse Parkeergarage X Parkeergarage Y Parkeergarage Z 

Variabele ll. Var. ll. Gevoel ll. Gevoel ll. Gevoel 
Waarde iaheid Waarde iaheid Waarde iaheid 

Alle vervangingskosten + 10% - 1,1% -0,11 -1,5% -0,15 -1,5% -0,15 

-10% +1,1% -0,11 +1,5% -0,15 +1,5% -0,15 

Index vervangingskosten + 10% - 0,8% -0,08 -1,2% -0,12 -1,2% -0,12 

-10% +0,8% -0,08 +1,1% -0,11 +1,1% -0,11 

Alle levensduren +1 jaar +1,7% - +1,8% - +1,8% -
- 1 jaar -2,2% - -2,3% - -2,3% -

Exploitatiekosten ( exclusief 
+ 10% -4,1% -0,41 -4,2% -0,42 -4,6% -0,46 vervanaingskosten) 

-10% +4,1% -0,41 +4,2% -0,42 +4,6% -0,46 

Index exploitatiekosten + 10% -2,1% -0,21 -2,4% -0,24 -2,3% -0,23 

-10% +1,9% -0,19 +2,2% -0,22 +2,2% -0,22 

Vaste plaatsen & abonn. + 10% +0,6% +0,06 +1,4% +0,14 - -

-10% -0,6 % +0,06 -1,4% +0,14 - -

Kortparkeerinkomsten + 10% +14,5% +1,45 +14,2% +1,42 +16,0% +1,60 

-10% -14,5% +1,45 -14,2% +1,42 -16,0% +1,60 

Overige opbrengsten + 10% +0,1% +0,01 +0,1% +0,01 +0,1% +0,01 

-10% -0,1% +0,01 -0,1% +0,01 -0,1% +0,01 

Opbrengstcorrectie 
+10% +6,3% +0,63 +6,5% +0,65 +7,7% +0,77 (oo lanqe termiin) 

-10% -5,9% +0,59 -6,0% +0,60 -7,2% +0,72 

Ingoing-cap rate + 10% -8,3% -0,83 -7,8% -0,78 -8,2% -0,82 

-10% 9,3% -0,93 +8,7% -0,87 +9,5% -0,95 

Outgoing-cap rate +10% -3,0% -0,30 -3,0% -0,30 -3,0% -0,30 

-10% +3,5% -0,35 +3,5% -0,35 +3,5% -0,35 

Afbeelding 5.4: Gevoeligheidsanalyse parkeergarages X, Y en Z 
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Impact van de cashflows 
Uit de op de referentieparkeergarages uitgevoerde gevoeligheidsanalyses is gebleken dat een wijziging in 
de opbrengsten (waarvan de kortparkeerinkomsten veruit het grootste onderdeel vormen) van alle 
onderzochte variabelen de grootste impact 
heeft op de beleggingswaarde van een 
parkeergarage. Een stijging van de 
opbrengsten wordt met een factor 1,5 à 1,6 
doorvertaald in de beleggingswaarde. Met 
betrekking tot de kosten ( exploitatiekosten 
plus vervangingsinvesteringen) blijft deze 
gevoeligheid "beperkt" tot een factor 0,5 à 
0,6. 
Uit nadere analyse blijkt dat de impact van 
een wijziging in de cashflows samenhang 
vertoont met de verhouding tussen bruto 
opbrengsten en netto opbrengsten. 
Naarmate de exploitatieopbrengsten relatief 
hoger zijn ten opzichte van de 
exploitatiekosten neemt de gevoeligheid van 
de waarde voor een wijziging in de 
cashflows af (zie afbeelding 5.5). 
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Afbeelding 5.5: Invloed van netto/bruto verhouding 

Impact van de jaarlijkse indexeringen 
Uit de gevoeligheidsanalyses is gebleken dat een wijziging in de opbrengstenindexering een aanzienlijk 
grotere impact heeft op de beleggingswaarde van een parkeergarage dan een wijziging in de 
kostenindexering. De gevoeligheid van de opbrengstenindexering bedraagt 0,6 à 0,7 versus een 
gevoeligheid van de kostenindexering die voor alle referentieparkeergarages rond de 0,3 bedraagt. 
Wat met betrekking tot zowel de opbrengsten- als kostenindexering opvalt, is dat een verhoging van de 
indexering een relatief grotere impact heeft op de waarde dan een verlaging van de indexering. De 
verklaring hiervoor ligt in het optredende hefboomeffect bij het indexeren (jaarindex op jaarindex op 
jaarindex, etc.). 

Impact van de cap rates 
Uit de gevoeligheidsanalyse is gebleken dat de gevoeligheid van de waarde voor een verhoging van de 
ingoing-cap rate tussen 0,75 en 0,85 bedraagt. De gevoeligheid van de waarde voor een verlaging van de 
ingoing-cap rate bedraagt tussen 0,85 en 0,95. Na een wijzig ing in de opbrengsten heeft een wijziging 
van de ingoing-cap rate dus de grootste impact op de waarde van een parkeergarage. 
De gevoeligheid van de waarde voor een verhoging van de outgoing-cap rate bedraagt voor alle 
referentieparkeergarages circa 0,30. De gevoeligheid van de waarde voor een verlaging van de outgoing
cap rate bedraagt circa 0,35. De impact van een wijziging van de outgoing-cap rate is dus (veel) kleiner 
dan de impact van een wijziging van de ingoing-cap rate 
Door het hefboomeffect is er ook bij de cap rates een verschil tussen de impact van verhogingen en 
verlagingen. In tegenstelling tot de impact van de indexeringen is de impact van een verlaging relatief 
groter dan de impact van een verhoging. De verklaring is een rekenkundige: de cashflows worden door de 
cap rates gedeeld terwijl de cashflows met de indexering worden vermenigvuldigd. 
Nadere analyse aan de hand van 1 van de referentieparkeergarages leert dat de gevoeligheid van de 
waarde voor wijzigingen in de ingoing- of outgoing-cap rate in grote mate afhankelijk is van de lengte van 
de waarderingsperiode. Naarmate de lengte van de waarderingsperiode toeneemt (en dus de lengte van 
de periode op basis waarvan de eindwaarde bepaald wordt afneemt) wordt de impact van een wijziging in 
de ingoing-cap rate op de beleggingswaarde groter en de impact van de een wijziging in de outgoing-cap 
rate kleiner (zie afbeelding 5.6). 
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Waarderingsperiode 10 jaar 20 jaar 30 jaar 

Variabele /i Var. 
/i Gevoel /i Gevoel /i Gevoel 

Waarde iqheid Waarde iqheid Waarde iqheid 

Ingoing-cap rate + 10% -5,5% -0,55 -8,2% -0,82 -10,1% -1,01 

-10% +5,9% -0,59 +9,5% -0,95 +11,8% -1,18 

Outgoing-cap rate +10% -6,0% -0,60 -3,0% -0,30 -1,2% -0,12 

-10% +7,3% -0,73 +3,5% -0,35 +1,4% -0,14 

Afbeelding 5.6: Effect van de lengte van de waarderingsperiode op de cap rate-gevoeligheid 

5.5 Resumé 
In dit hoofdstuk is middels gevoeligheidsanalyses meer inzicht verkregen in de gevoeligheid van de 
beleggingswaarde voor wijzigingen in de voornaamste inputvariabelen. Ter ondersteuning van het 
uitvoeren van deze gevoeligheidsanalyses is conform de hiertoe geformuleerde eisen uit de voorgaande 
twee hoofdstukken een rekenmodel opgezet. Naast de ondersteunende functie bij het uitvoeren van 
gevoeligheidsanalyses leent het ontwikkelende rekenmodel zich tevens voor het uitvoeren van 
variantenanalyses. Het is niet gelukt om op eenvoudige wijze de mogelijkheid tot het uitvoeren van Monte 
carlo simulaties in het rekenmodel te implementeren. Voor het ontwikkelen van een toegespitst 
simulatiemodel onbreekt de benodigde statische kennis en programmeerkennis. 
De gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd op een drietal referentieparkeergarages uit de praktijk. Met 
betrekking tot de eindwaarde is daarbij steeds 20-jarige waarderingsperiode gehanteerd en een 
eindwaarde conform de rendementswaarde-methode op basis van de netto cashflows van de resterende 
30 jaar (jaar 21 t/m 50). 
Uit de gevoeligheidsanalyses is gebleken dat een wijziging in de opbrengsten (de cash-inflows) de 
grootste impact heeft op de beleggingswaarde, gevolgd door een wijziging in de ingoing-cap rate. Voorts 
hebben wijzigingen in de kosten (cash-outtlows) en in de opbrengstenindexering een redelijke impact op 
de beleggingswaarde. De impact op de beleggingswaarde van wijzigingen in de overige onderzochte 
variabelen is relatief klein. Ten slotte zijn na het vergelijken de resultaten van de drie 
referentieparkeergarages enkele aanvullende analyses uitgevoerd. Met betrekking tot de gevoeligheid van 
de beleggingswaarde voor wijzigingen in de cashflows is vastgesteld dat deze samenhang vertoont met de 
verhouding tussen de bruto opbrengsten en de netto opbrengsten (opbrengsten min kosten). Naarmate 
de opbrengsten in verhouding tot de kosten toenemen wordt de gevoeligheid van de waarde voor 
wijzigingen in de cashflows lager. Dit geldt voor zowel de kosten als de opbrengsten. De lengte van de 
waarderingsperiode is voorts van invloed gebleken op de impact van de cap rates op de waarde. 
Naarmate de waarderingsperiode langer is neemt de impact van de ingoing-cap rate op de waarde toe 
terwijl de impact van de outgoing-cap rate afneemt. 
Met de gevoeligheidsanalyse is het onderzoek naar het waarderen van parkeergarages in ontwikkeling en 
de wijze waarop men tijdens dat waarderen om dient te gaan met onzekere exploitatieverwachtingen 
afgerond. In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 6) worden conclusies getrokken naar aanleiding van het 
onderzoek en worden aanbevelingen gedaan. 
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Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan naar aanleiding van het 
onderzoek. 

6.1 Conclusies 

In dit onderdeel worden conclusies getrokken met betrekking tot de onderzoeksresultaten in het algemeen 
en het waarderen van parkeergarages gedurende het ontwikkelproces in het bijzonder. 

De centrale vraag binnen het onderzoek was hoe men, reeds tijdens het ontwikkelingsproces, de waarde 
van een parkeergarage kan bepalen en hoe men daarbij om dient te gaan met onzekere 
exploitatieverwachtingen. Voor het bepalen van de waarde is de DCF-methode de aangewezen methode 
gebleken. Een zo realistisch mogelijke inschatting van de jaarlijkse kosten en opbrengsten en de 
ontwikkelingen daarvan is daarbij cruciaal voor de kwaliteit van de waardering. Omdat tijdens het 
onderzoek is gebleken dat ten behoeve van het opstellen van exploitatieprognoses voor parkeergarages 
nog relatief weinig referentiemateriaal beschikbaar is, is hieraan in dit onderzoek relatief veel aandacht 
besteed. Het gecombineerd inzetten van variantenanalyse en Monte carlo-simulatie biedt enige houvast 
bij het omgaan van onzekere exploitatieverwachtingen. Deze instrumentaria kunnen echter niet 
voorkomen dat het waarderen een subjectieve bezigheid blijft daar goede exploitatiereferenties en 
historische rendementsreeksen nauwelijks tot niet beschikbaar zijn. 

De toegevoegde waarde van dit onderzoek ligt onder andere in de naslagfunctie met betrekking tot de 
exploitatie van parkeergarages. Aan de hand van de in het onderzoek geformuleerde eisen is het voorts 
goed mogelijk om een rekenmodel te ontwikkelen dat dient ter ondersteuning bij het waarderen van 
parkeergarages. De gevoeligheidsanalyse ten slotte heeft geleid tot heldere inzichten met betrekking tot 
de impact op de waarde van de waarderingsvariabelen. Bij de resultaten van de gevoeligheidsanalyse 
wordt de kanttekening geplaatst dat een hoge gevoeligheid niet per definitie hoeft te betekenen dat 
desbetreffende variabele een doorslaggevende variabele is. Naast de gevoeligheid is immers de omvang 
van de potentiële afwijking van een variabele van belang. 

Door de gevoeligheidsanalyse uit te voeren op meerdere referentieparkeergarages konden bepaalde 
verbanden worden gelegd die hebben geleid tot meer inzicht in de factoren die van invloed zijn op de 
gevoeligheid van de waarde. Gebleken is dat een wijziging in de exploitatieopbrengsten doorgaans een 
aanzienlijk grotere impact heeft op de beleggingswaarde dan een wijziging in de exploitatiekosten. 
Hetzelfde geldt voor de opbrengsten- versus de kostenindexering. Omdat tevens de potentiële afwijkingen 
in de toekomstige exploitatieopbrengsten doorgaans groter zijn dan die in de toekomstige 
exploitatiekosten vormt de opbrengstenprognose de crux van de waardering en daardoor teven van het 
haalbaarheidsvraagstuk. Dit maakt het voor de projectontwikkelaar des te lastiger omdat de omvang en 
de ontwikkeling van de opbrengsten sterk afhankelijk zijn van het gemeentelijk (parkeer)beleid en dat met 
betrekking tot parkeertarieven en tariefontwikkeling vaak weinig is vastgelegd door gemeenten. Als het 
parkeertarief door de gemeente op een gegeven moment gewijzigd wordt dan is er vaak sprake van, in 
absolute zin kleine maar juist in relatieve zin zeer grote tariefstijgingen. De impact op de 
beleggingswaarde kan hierdoor erg groot zijn. Door parkeertarieven en de (korte termijn-) 
tariefontwikkeling vast te leggen kunnen gemeenten een aanzienlijk deel van de onzekerheid weghalen. 
Meer (cashflows)zekerheid zal de investeringsbereidheid (en de beleggingswaarde) kunnen vergroten en 
daarmee de haalbaarheid van binnenstedelijke (her)ontwikkelingen, maar zal ook de kwaliteit van de 
parkeervoorzieningen zelf ten goede kunnen komen. 
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6.2 Aanbevelingen 

In dit onderdeel worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot het waarderen van parkeergarages 
gedurende het ontwikkelproces en met betrekking tot vervolgonderzoek. 

Gedurende het ontwikkelproces is het raadzaam steeds "de waarde te parkeren", oftewel: om steeds een 
waardebepaling uit te voeren bij iedere wijziging in de randvoorwaarden of uitgangspunten. De impact op 
de beleggingswaarde van, op het oog, kleine wijzigingen kan immers behoorlijk zijn. Een rekenmodel 
zoals ontwikkeld tijdens dit onderzoek vergemakkelijkt en versnelt het updaten van de waardering. 
Wanneer een projectontwikkelaar in gesprek gaat met een gemeente of eindbelegger inzake de te 
hanteren uitgangspunten is het raadzaam om reeds gedurende het overleg geopperde aanpassingen door 
te rekenen zodat de consequenties van deze aanpassingen op de haalbaarheid van het project direct 
inzichtelijk kunnen worden gemaakt. 
In meer algemene zin dient men te streven naar het verzamelen van exploitatiegegevens en het 
opbouwen van rendementsreeksen teneinde beter referentiemateriaal te verkrijgen ten behoeve van het 
waarderen. Door een kennishiaat bij ontwikkelaars en gemeenten is het niet onaannemelijk dat 
exploiterende partijen thans nog (onevenredig) kunnen profiteren bij het uitonderhandelen van 
exploitatiecontracten. Het verzamelen van gegevens vergt een collectieve inspanning van (lokale) 
overheden, projectontwikkelaars en mogelijk ook adviesbureaus. De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) zou daarbij een voortrekkersrol kunnen spelen terwijl de belangenorganisaties van 
projectontwikkelaars (Neprom) en vastgoedbeleggers (IVBN) dit proces financieel zouden kunnen 
ondersteunen. 

De ene parkeergarage is de andere niet. Met betrekking tot het verkrijgen van inzicht in rendementseisen 
is het streven naar een indeling van parkeergarages op basis van het bijbehorende risicoprofiel aan te 
bevelen. Kenmerken waarvan verwacht worden dat zij van belang zijn voor deze indeling zijn onder 
andere de grootte van de stad (G4, grote steden, middelgrote steden, etc.), de ligging van de 
parkeergarage en de bouwvorm. Het risicoprofiel zal naar verwachting tevens sterk gerelateerd zijn aan 
de verhouding tussen bruto en netto opbrengsten van een parkeergarage. Deze bruto-netto verhouding 
kan dienen als uitgangspunt c.q. startpunt bij het indelen. Een voortrekkersrol wordt toebedacht aan de 
Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) of de belangenvereniging van vastgoedbeleggers (IVBN). 

Ondanks de uitvoerige aandacht die in dit onderzoek is besteed aan de exploitatie van parkeergarages is 
nader onderzoek naar de kosten en opbrengsten van exploitatie gewenst. Aspecten als de omvang van 
potentiële afwijkingen c.q. fluctuaties in kosten- en opbrengstencomponenten en de beïnvloedbaarheid 
van deze componenten door de exploitant zouden nader bestudeerd kunnen worden. 
Ook is nader onderzoek gewenst naar de wijze waarop men bij binnenstedelijke (her)ontwikkelings
processen tot een keuze komt voor een bepaalde parkeeroplossing. Onderzocht zou kunnen worden of 
men op basis van het toekennen van een "locatieprofiel" (o.a. grondgesteldheid, parkeertarieven) en 
"projectprofiel" (bouwprogramma, ontwerpaspecten) per specifieke situatie kan komen tot een (meest) 
haalbare parkeeroplossing. Met andere woorden: "Wanneer is welke parkeeroplossing haalbaar?" 
Het is voorts in het tijdsbestek van het onderzoek en vanwege het ontbreken van de nodige kennis en 
middelen niet mogelijk gebleken om een Monte Carlo-simulatiemodel te integreren in het rekenmodel en 
er vervolgens simulaties mee uit te voeren. Nadere studie naar het gebruik van Monte Carlo-simulaties ter 
ondersteuning bij het waarderen van vastgoed in het algemeen en parkeergarages in het bijzonder wordt 
dan ook aanbevolen. 
Tot slot zou men door nader onderzoek meer inzicht kunnen verkrijgen in de mogelijke exploitatie- en 
verhuurconstructies die door beleggers kunnen worden aangegaan met exploiterende partijen. Het 
exploitatierisico is daarbij (mede) bepalend. Het gaat daarbij om het vertalen van exploitatierisico's in een 
gewenste exploitatieconstructie (zelf exploiteren, verhuren, alleen het beheer uitbesteden, etc.). 
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Bijlage 1: Gerealiseerde mechanische parkeersystemen in Nederland [CROW 2002] 

Systeem Aantal Locatie Opge- Systeem Aantal Locatie Opge-
plaatsen leverd plaatsen levent 

Hefplateau 10 Alphen a/d Rijn 1999 Halfautomatisch 16 Amsterdam 1990 
Hefplateau 30 Amsterdam 1996 
Hefplateau 6 Amsterdam . 1996 Schappenkastsysteem 10 Amsterdam 2001 

Hefplateau 3 Amsterdam 1997 Schappenkastsysteem 46 Gelderland 2001 

Hefplateau 6 Amsterdam 1999 
Hefplateau 2 Amsterdam 1999 Schuif-hef systeem 5 Amsterdam 2001 

Hefplateau 26 Amsterdam 2000 Schuif-hefsysteem 5 Amsterdam 2001 

Hefplateau 20 Amsterdam 2000 
Schuif pallet Amsterdam 2001 

Hefplateau 14 Amsterdam 2000 
Hefplateau 4 Amsterdam 2000 Schuif puzzelsysteem 14 Amersfoort 2000 
Hefplateau 2 Amsterdam 2000 Schuif puzzelsysteem 44 Amsterdam 1992 
Hefplateau 2 Amsterdam 2000 Schuifpuzzelsysteem 26 Amsterdam 1993 
Hefplateau 2 Amsterdam 2000 Schuifpuzzetsysteem 13 Amsterdam 1994 
Hefplateau 2 Amsterdam 2000 Schuifpuzzelsysteem 11 Amsterdam 1994 
Hefplateau 2 Amsterdam 2000 Schuifpuzzelsysteem 57 Amsterdam 1997 
Hefplateau 2 Amsterdam 2000 Schuif puzzelsysteem 30 Amsterdam 1997 
Hefplateau 4 Blaricum 2001 Schuifpuzzelsysteem 38 Amsterdam 1998 
Hefplateau 94 Delft 1991 Schuifpuzzelsysteem 105 Amsterdam 1999 
Hefplateau 52 Delft 2001 Schuifpuzzel systeem 48 Amsterdam 2000 
Hefplateau 9 Den Haag 2000 Schuif puzzelsysteem 40 Amsterdam 2000 
Hefplateau 106 Diemen 1998 Schuifpuzzelsysteem 110 Amsterdam 2001 
Hefplateau 2 Groningen 1999 Schuifpuzzelsysteem 21 Amsterdam 2001 
Hefplateau 24 Gouda 2000 Schuif puzzelsysteem 26 Breda 2001 
Hefplateau 58 Hoofddorp 2001 Schuif puzzelsysteem 24 Den Haag 1998 
Hefplateau 2 Kijkduin 2001 
Hefplateau 64 Leeuwarden 1981 
Hef plateau 2 Maasstricht 2000 
Hef plateau 12 Noordwijk 2002 
Hefplateau 2 Rijswijk 2000 
Hefplateau 16 Rotterdam 1999 
Hefplateau 2 Scheveningen 1996 
Hefplateau 2 Scheveningen 2000 
Hefplateau 25 Utrecht 1999 
Hefplateau 10 Velp 1998 
Hefptateau 2 Vogelzang 2000 
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Bijlage 2: Procesfases projectontwikkeling volgens diverse bronnen [Van de Ven 2003] 

Volgens Wiinen, Renes en Storm: 
initiatief (idee) 
PVE (wat) 
ontwerp (hoe) 
planontwikkeling (hoe te maken) 
realisatie (doen) 
beheer (in stand houden) 

Volgens Van het Erve: 
Programma: - Initiatief 

- Haalbaarheidsstudie 
- Projectdefinitie 

Ontwerp: - Structuurontwerp 
- Voorlopig ontwerp 
- Definitief ontwerp 

Uitwerking: - Bestek 
- Prijsvorming 

Realisatie: - Werkvoorbereiding 
- Uitvoering 
- Oplevering 
- Gebruik 

Volgens Fokkema: 
initiatief 
locatieverwerving 
planontwikkeling 
realisatie (verkoop/verhuur) 
exploitatie en beheer 

Volgens Swinkels: 
pré-initiatief en acquisitie 
initiatief 
planontwikkeling 
realisatie 
exploitatie en beheer 

Volgens Alberts: 
initiatief 
locatieverwerving (grondmarkt) 
planvorming (markttechnisch, juridisch, bouwkundig, financieel) 
realisatie 
verhuur / verkoop 
beheer en exploitatie 

Volgens lïtulaer [litulaer 2002]: 
pré-initiatief 
initiatief 
locatieverwerving 
planontwikkeling (PVE ➔ ontwerpstadia ➔ bestek ➔ contractvorming) 
verkoop 
realisatie 

april 2006 
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Bijlage 3: Schema ontwerpproces parkeergarages [bewerkt naar CROW 1996] 

Bouwproces 

Stedebouwkundig plan 
Verkeers- / vervoerbeleid 
Particulier initiatief 
Bestemmingsplan 

Initiatief 

Ontwerpuitgangspunten lokale inpassing 
- functioneel - financieel 
- economisch - verkeerskundig 
- belevingskwaliteit - stedebouwkundig 

- parkeerbeleid 

'~-H_o_o_f_d_pr-in_c_i_pe_s--~' --- 1 
~ 1 

Voorlopige ontwerp
varianten 

Haalbaarheidsstudie/ 
toetsing per ontwerpvariant 
- plantechnisch 
- stedebouwkundig 
- financieel-economisch 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
( 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ ..., 

!
Voorkeursontwerp 1-► 1 Pmcedurele afwikkeling en 

eisen ➔ bestemmingsplan ~---------~ 
~ : 

Programma van eisen 
o.a. tbv bouwvergunning , 
welstand, technische 
uitwerking 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 Definitief ontwerp l 
~ : 

1 

~jv_e_r_g_u_nn_i_n_g_sp_r~o_ce_d_ur_e __ ~l(--------J 
~ 

1 Bestek en begroting 

1 Realisatie 

1 
Exploitatie 

~-B_e_h_e_e_r -~' ' Onderhoud 

[Bewerkt naar CROW 1996] 
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Initiatief 

- Gemeente 
- Projectontwikkelaar 
- Public private partnership 

- Verkeersplanoloog 
- Architect, stedebouwkundige 
- Constructief ontwerper 

- Verkeersplanoloog 
- Architect, stedebouwkundige 
- Constructief ontwerper 
- Beheerder/eigenaar 
- Exploitant 
- Investeerder 

1 

- Gemeente 

- Architect 
- Constructief ontwerper 
- Verkeerskundige - milieudienst 
- Installatieadviseur - brandweer 
- exploitanVbeheerder - arbo-deskundige 

- bouw- en woningtoezicht 

-Architect 
- Constructief ontwerper 
- Installatieadviseur 

- Gemeente 

- Aannemer/bouwer 
-Architect 
- Constructeur 
- Installateur 

- Aannemer, architect 
-1 nstallateur: 

- werktuigbouwkundig 
- electrotechnisch 

- Eigenaar 
- Beheerder 
- Exploitant 
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Bijlage 4: Kosten- en opbrengstencomponenten mbt de exploitatie van parkeergarages 

Kostencomponenten 

De belangrijkste kostencomponenten met betrekking tot kortparkeergarages volgens Kragtwijk [Kragtwijk 
1996]: 

Personeels en/of beheerskosten: de uitgaven welke gedaan moeten worden voor het beheer 
van een kortparkeergarage bestaande uit: 

o personele bezetting 
o schoonmaakwerkzaamheden 
o algeheel management (overhead). 

Huisvestingskosten: dit betreft de rentelasten over het vreemde vermogen in geval van een 
eigenaar/exploitant óf de huurlasten in geval van in huur van de parkeergarage door een 
exploitant. 
Assurantie: de kostenpost verzekeringen bestaat uit de volgende componenten: 

o Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) 
o Inventaris 
o Fraude en transport 
o Bedrijfsschade 
o Opstalverzekering bovengronds 
o Opstalverzekering ondergronds 
o Aansprakelijkheidsverzekering 

Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en energielasten: bestaande uit: 
o Kosten nutsbedrijf 
o Onderhoud parkeerapparatuur 
o Onderhoud equipment 
o Onderhoud diversen 
o Groot onderhoud reservering 

Belastingen: de exploitant van een parkeergarage krijgt te maken met: 
o Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) 
o Onroerende Zaak Belasting (OZB) 

Kosten parkeerkaartjes en kosten betaalbewijzen: het betreft de aanschafkosten van de 
parkeerkaartjes die worden uitgegeven door de inritinstallatie en de betaalbewijzen die worden 
uitgegeven door de betaalautomaten. 
Bijdrage aan een parkeerverwijssysteem: de bijdrage (vrijwel altijd aan de gemeente) voor 
een aansluiting op het parkeerverwijssysteem 
Abonnementenbeheer: de kosten verbonden aan de uitgifte, facturatie en administatie van 
parkeerabonnementen 
Algemene kosten en onvoorziene kosten: toegerekende overall-bedrijfskosten, overige en 
onvoorziene kosten 

N.B. Kragtwijk hanteert geen kostenpost met betrekking tot de vervanging van apparatuur en installaties. 
Wel wordt gesproken over commerciele afschrijvingen van de diverse vaste activa en worden 
bijbehorende afschrijftermijnen genoemd. 

Het CROW hanteert de volgende kostencomponenten bij de exploitatie van een parkeergarage [CROW 
1996]: 

Gekapitaliseerde stichtingskosten: de stichtingskosten (gebouw, installaties en 
parkeerapparatuur) gekapitaliseerd naar een jaarlijks bedrag. 
Onderhoud: bestaande uit onderhoud aan: 

o Gebouw 
o Apparatuur 
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o Installaties 
Gas, water en licht 
Verzekeringen 

o Brandverzekering 
Algemene (managements)kosten: organisatorische kosten buiten de beheerkosten 
Beheer: bestaande uit: 

o Personeel 
o Bewaking 
o Schoonmaken 

Overige kosten: bijvoorbeeld: 
o Bijdrage aan parkeerverwijzing 
o Reclamemateriaal 
o Promotie- en advertentiekosten 

Onroerende zaakbelasting, waterschapslasten, reinigingsrechten 
Reservering voor groot onderhoud 
Reservering voor installaties 
Afdracht BTW over parkeergelden voor niet-openbare weg 
Kosten volmeldsysteem 
Parkeerkaartjes 

Holsberg verdeelt de exploitatiekosten van een parkeergarage onder in [Holsberg 1999]: 
Kapitaallasten (rente +aflossing) of huur 
Exploitatiekosten: 

o Vast 
o Variabel 

In de door PMN, een commerciële parkeergarage-exploitant, gehanteerde standaard 
exploitatiebegrotingen voor parkeergarages worden de volgende uitgaven (kostencomponenten) 
onderscheiden [PMN 2000a]: 

Personeel vast 
Personeel variabel 
Bewaking 
Parkeertickets 
Geldverwerking en transport 
Nutsbedrijven 
Schoonmaak gebouwen 
Verkoop en promotie 
Parkeergeleiding 
Belastingen 
Assurantie 
Overige exploitatiekosten 
Onderhoud: 

o Parkeerapparatuur 
o Gebouw 
o Overige installaties 

Huur: 
o Vast 
o Variable 

Afschrijvingen 
Onvoorzien 

april 2006 

Parkeerbeheer Roosendaal (PBR), tevens parkeergarage-exploitant, hanteert in de jaarbegroting de 
volgende kostenkomponenten [PBR 2000]: 
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Electra/water 
Schoonmaakkosten 
Belastingen/ heffingen 
Verzekeringen 
Dotatie vz groot onderhoud 
Overige onderhoudskosten 
Operationeel beheer 
Overige kosten 
Algemene (toebedeelde} kosten: 

o Kosten directie en bedrijfsleiding 
o Kosten accountant 
o Kosten secretariaat 
o Representatiekosten 
o Overige beheerskosten 

Opbrenqstencomponenten 

april 2006 

Kragtwijk onderscheidt een viertal opbrengstencomponenten met betrekking tot kortparkeergarages 
[Kragtwijk 1996]: 

Parkeergelden 
Bijdrage van de overheid/subsidie 
Verkoop van nevenprodukten: genoemd worden de verkoop van kranten, tijdschriften food en 
beverage 
Reklame-inkomsten: inkomsten uit het, ten behoeven van reklame-uitingen, ter beschikking 
stellen van (delen van) het gebouw, de installaties, parkeerten etc. 

Het CROW verdeeld de opbrengsten onder in [CROW 1996]: 
Parkeergelden: onderverdeeld in opbrengsten uit: 

o Kortparkeren 
o Abonnementen 

Reclame-inkomsten 
Verkoop van nevenprodukten 
Bijdrage van de overheid 

Holsberg verdeelt de opbrengsten uit exploitatie van een parkeergarage onder in [Holsberg 1999]: 
Verkoop tickets 
Reclame 
Subsidies, bijdrage(n} in exploitatie 

PMN onderscheidt de volgende inkomsten [PMN 2000a]: 
Kortparkeren 
Abonnementen 
Speciale verhuur 
Overigen 
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Bijlage 5: Parkeernormen en aanwezigheidspercentages [CROW 2003] 

centrum 

st e delij ke zo ne 

schil/overloop
gebied 

rest 
bebouwde kom 

aandeel 
bezoekers 

opmerkingen 

stadsdeelcentra 100 m' bvo 

sterk stedelijk 
matig stedelijk 
weinig stedelijk 
niet stedelijk 

min max 

3,0 
85% 1 arbeidsplaats= 

40m2 bvo 

wijk-, buurt- en dorpscentra 100 m' bvo 

mln max. min max 
85'1o 1 arbeidsplaats= 

sterlcSUdelljlc 2,5 4.0 2,5 4,0 Z5 4.0 40m2 bvo 

matig stedelijk 2,5 4,0 2,5 4,0 2.5 4,0 

weinig stedelijk 3,0 4,5 3,0 4,5 3,0 4,5 

niet stedelijk 3,0 4,5 3,0 4,5 3,0 4,S 

grootschal,ge detailhandel 100 m' bvo 

;-v--.· - ~ . ~----

Slierlt Sledelijk 
matig stedelijk 
weinig stedelijk 
niet stedelijk 8,5 

85% 1 arbeidsplaats = 
40m2 bvo 

(week)markt 100 m' bvo 

85% 1 m2 marktkraam 

sterk stede4i]k 0.15 0;24 0,15 0,24 0,15 0.24 = 6 m2 bvo (indien 

matig stedelijk o. 15 0,24 0,1S 0,24 0,15 0,24 geen partleren achter 

weinig stedelijk 0,18 0,27 0,18 0,27 0,18 0,27 kraam dan + 1,0 pp 

niet stedelijk 0,18 0,27 0,18 0,27 0,18 0,27 per standhouder) 

(commerciele) dienstverlening {l.1n10"""""' t,.,:,efwKtll) 100 m2 
bvo 

~. . . - -~ ~ ~ 
mln 

stefk stedeHJk 1,5 

m 
20% 1 arbeidsplaats= 

2.0 2,0 2,5 2,5 3,0 25-35m2 bvo 

matig stedelijk 1,7 
weinigstedelijk 2,3 
niet stedelijk 2.3 

2.3 2,3 2,8 2,8 3;3 

2,5 2,8 3,3 3,0 3,S 

2,5 2,8 3,3 3,0 3,5 

5% 1 arbeidsplaats" 

sterk stedelijk 0,8 1;5 25-35m2 bvo 

matig stedelijk 1,0 1,7 1,9 1,5 2,0 

weinig stedelijk 1,2 2,0 2, 1 1,7 2,5 

niet stedelijk 1,2 2,0 1,7 2, 1 1,7 2,5 

Parkeernormen met betrekking tot een aantal functies (voor totaaloverzicht zie CROW 2003) 

april 2006 
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Tabel 5. Aanwezigheidspercentages 

: Werkdag 

Woningen 
Detailhandel 
Kantoor 
Bedrijven 
Sociaal cu lt ureel 
Sociaal medisch 
Ziekenhuis 
Dagonderwijs 
Avondonderwijs 
Bibliotheek 
Museum 
Restaurant 
Café 
Bioscoop, theater 
Sport 

overdag_ 
50 
30 

100 
100 

10 
100 
85 

100 
0 

30 
20 
30 
30 
15 
30 

Aanwezigheidspercentages [CROW 2003] 
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Middag 

60 
70 

l 100 
: 100 

40 
: 100 
: 100 
; 100 
j 0 
. 70 

45 
40 
40 
30 
50 

) Avond 
, 100 

20 
5 
5 

, 100 
. 30 
. 40 
. 0 

100 
100 

0 
90 
90 
90 

[ 100 

96 

Koop
avond 

90 
100 
10 
10 

100 
15 
50 
0 

100 
70 

0 
95 
85 
90 
90 

Zaterdag
middag 

60 
100 

5 
5 

60 
15 
25 

0 
0 

75 
100 
70 
75 
60 

100 

; Avond 

60 
0 
0 
0 

90 
5 

40 
0 
0 
0 
0 

100 
100 

; 100 
90 

Zondag
middag 

' 70 
0 
0 

: 0 
, 25 
; 5 
: 40 

0 
0 
0 

; 90 
: 40 
, 45 
: 60 
: 85 
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Bijlage 6: Evaluatie van de werking van projectbèta 

Inleiding 

april 2006 

In dit onderdeel wordt het werken met de projectbèta geëvalueerd aan de hand van een rekenvoorbeeld. 
Gesteld wordt dat de projectbèta (~cashflow) het mogelijk maakt om toekomstige onzekerheden met 
betrekking tot de cashflowprognose te verdisconteren in de cap rates middels: 

cap rate 

En 

~cashflow 

Waarbij: 

R,,n 
Rp,n 
~cashflow 

= 

= Rt,n + [Rp,n / ~cashflow, n] 

COVGP,RP 

= Risicovrije (rente)voet in jaar n; 
= Risicopremie (vaak betreft dit de som van de risico-opslagen) in jaar n; 
= Projectgebonden onzekerheid, ofwel projectbèta; 

COVGPRP 2 , 
ORP 

= Covariantie tussen de gecorrigeerde prognose (GP) en de referentieprognose (RP); 
= Variantie in de referentieprognose (RP). 

En waarbij de ingoing-cap rate wordt verkregen door n=l aan te houden en de outgoing-cap rate door 
n=lO, n=lS, etc., aan te houden afhankelijk van de lengte van de exploitatieperiode. Voor een nadere 
uiteenzetting van deze methode wordt verwezen naar paragraaf 4.3.3 van het hoofdverslag. 
Ter toetsing wordt eerst een waardebepaling uitgevoerd, op de traditionele wijze, op basis van de (meest 
waarschijnlijke) referentieprognose voor een fictieve parkeergarage. Vervolgens worden een aantal 
aannemelijke afwijkende gecorrigeerde prognoses verwoord, waarna per gecorrigeerde prognose de 
projectbèta bepaald wordt en op basis daarvan de alternatieve ingoing- en outgoing-cap rates. Aan de 
hand van de alternatieve cap rates worden ten slotte de alternatieve waardes berekend. Voor de 
berekeningen wordt steeds uitgegaan van exploitatieperioden van 10 jaar. Ter bepaling van varianties en 
covarianties is daarom een cashflowprognose benodigd voor ten minste 20 jaar. 

Referentieprognose en traditionele waardering 
De referentieprognose betreft een parkeergarage met onderstaande netto-cashflowprognose: 

Jaar RP (netto) 
1 € 500.000 
2 € 650.000 
3 € 750.000 

€ 1.400.000 

Referentieprognose 

4 € 800.000 
5 € 650.000 

€ 1.200.000 

6 € 850.000 
7 € 900.000 
8 € 925.000 
9 € 950.000 

10 € 800.000 
11 € 1.000.000 
12 € 1.050.000 
13 € 1.075.000 

~ 
€ 1.000.000 

i € 800.000 

i € 600.000 

€ 400.000 

1- RP (netto) j 

14 € 1.100.000 
15 € 500.000 

€ 200.000 

16 € 1.200.000 
17 € 1.225.000 
18 € 1.275.000 

€0 
3 5 7 9 11 13 15 17 19 

19 € 1.300.000 Exploitatie jaar 
20 € 1.100.000 

Afbeelding 6.1: Netto-cashflowprognose referentie (RP) 
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Op basis van de referentieprognose is op "traditionele" wijze de waarde bepaald. Hierbij zijn de volgende 
waarden aangehouden voor: 

Risicovrije voet (Rr) is voor alle jaren gelijk en bedraagt 5% 
Risicopremie (Rp) is voor alle jaren gelijk en bedraagt 2,5% 
De ingoing-cap rate bedraagt 7,5% (Rr + Rp) 
De outgoing-cap rate wordt (subjectief) vastgesteld op 9% (verouderingsopslag van 1,5%) 
De eindwaarde wordt bepaald op basis van de netto cashflow in jaar 11. 

De waarde van de parkeergarage bedraagt in dit geval€ 10.569.706,- (zie tabel 6.1). 

Jaar RP (netto) Rf Rp 
lngoing: 

Outgoing Eindwaarde 
RP (netto) incl. 

NCW(RP) Rf + Rp eindwaarde 
1 € 500.000 5,00% 2,50% 7,50% € 500.000 €465.116 
2 €650.000 5,00% 2,50% 7,50% € 650.000 € 562.466 
3 €750.000 5,00% 2,50% 7,50% € 750.000 € 603.720 
4 € 800.000 5,00% 2,50% 7,50% € 800.000 € 599.040 
5 €650.000 5,00% 2,50% 7,50% € 650.000 € 452.763 
6 € 850.000 5,00% 2,50% 7,50% € 850.000 € 550.767 
7 €900.000 5,00% 2,50% 7,50% € 900.000 € 542.479 
8 €925.000 5,00% 2,50% 7,50% € 925.000 € 518.650 
9 €950.000 5,00% 2,50% 7,50% € 950.000 €495.504 
10 €800.000 5,00% 2,50% 7,50% ~ € 11.111 .111 € 11 . 911 .111 € 5.779.199 
11 € 1.000.000 9,00% + 
12 € 1.050.000 Waarde: € 10.569.706 
13 € 1.075.000 
14 € 1.100.000 
15 € 500.000 
16 € 1.200.000 
17 € 1.225.000 
18 € 1.275.000 
19 € 1.300.000 
20 € 1.100.000 

Tabel 6.1: Waarde van parkeergarage op basis van traditionele berekening 

De berekening op "traditionele" wijze zoals weergegeven in voorgaande tabel kent in dit geval de 
volgende nadelen: 

De hoge mate van subjectiviteit die schuilgaat in de verouderingsopslag ter bepaling van de 
hoogte van de outgoing-cap rate. 
Effecten van fluctuaties in de cashflows die optreden na het ude (exploitatie)jaar worden niet 
meegenomen in de berekening. De grootschalige investering die gepaard gaat met de 
vervangingen van installaties (in dit geval in jaar 15) blijft dus buiten beschouwing. Door de te 
waarderen exploitatieperiode te verlengen (naar b.v. 20 jaar) kan men dit nadeel evenwel 
pareren. 

Gecorrigeerde prognose 1: Meevaller in jaar 15 (Waardering met projectbèta) 
Uitgegaan wordt van een gecorrigeerde prognose waarbij uitgegaan wordt van een mogelijk meevallende 
investering (een mogelijke positieve afwijking) ten behoeve van de vervanging van de installaties in jaar 
15 (zie afbeelding 6.2). 
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Jaar RP (netto) GP(netto) Gecorrigeerde Prognose: Meevallende Investering in jaar 15 

1 € 500.000 
2 € 650.000 
3 € 750.000 
4 € 800.000 
5 € 650.000 
6 € 850.000 
7 € 900.000 
8 € 925.000 
9 € 950.000 
10 € 800.000 
11 € 1.000.000 
12 € 1.050.000 
13 € 1.075.000 
14 € 1.100.000 
15 € 500.000 
16 € 1.200.000 
17 € 1.225.000 
18 € 1.275.000 
19 € 1.300.000 
20 € 1.100.000 

€ 500.000 
€ 650.000 
€ 750.000 
€ 800.000 
€ 650.000 
€ 850.000 
€ 900.000 
€ 925.000 
€ 950.000 
€ 800.000 

€ 1.000.000 
€ 1.050.000 
€ 1.075.000 
€ 1.100.000 

€ 700.000 
€ 1.200.000 
€ 1.225.000 
€ 1. 275.000 
€ 1.300.000 
€ 1.100.000 

€ 1 .400.000 

€ 1 .200.000 

§ € 1.000.000 

i 
j 

€ 800.000 

€ 600.000 

€400.000 

€200.000 

€0 
3 5 7 9 11 13 15 17 19 

Exploitatiejaar 

Afbeelding 6.2: Netto-cashflows referentieprognose (RP) en gecorrigeerde prognose 1 (GP) 

- GP(netto) 

- RP (netto) 

Alhoewel deze correctie buiten de waarderingsperiode (eerste 10 jaar) valt, heeft de correctie toch effect 
op de waarde, getuige de berekening in tabel 6.2. 

Risicovrije voet (Rt) is voor alle jaren gelijk en bedraagt 5% 
Risicopremie (Rp) is voor alle jaren gelijk en bedraagt 2,5% 
Op basis van de berekeningen middels projectbèta bedraagt de ingoing-cap rate 7,78% (0,28% 
boven 7,50%) de en de outgoing-cap rate 8,50% 

De waarde van de parkeergarage, uitgaande van een mogelijke positieve afwijking van de cashflows in 
jaar 15 bedraagt € 10.672.115,-. Deze waarde ligt circa € 100.000,- boven de waarde van de 
referentieprognose (berekend op traditionele wijze). 
Het verschil wordt veroorzaakt door de hogere eindwaarde hetgeen in eerste instantie zeer logisch lijkt 
omdat er sprake is van een mogelijk positieve afwijking in de cashflows na het llde jaar (namelijk in jaar 
15). 

Jaar RP (netto) GP(netto) 
Spreiding Variantie Covariantie Project 

Rf Rp 
Cap Rate lngoing Outgoing 

Eindwaarde NCW (RP) 
oRP oRP2 COVGP,RP bèta n n=1 n=10 

1 € 500.000 € 500.000 142.619 2,03E+10 1,83E+10 0,90 5,00% 2,50% 7,78%-~7.78% € 463.918 
2 €650.000 €650.000 120.445 1,45E+10 1,31E+10 0,90 5,00% 2,50% 7,78% 7,78% € 559.571 
3 € 750.000 € 750.000 121 .364 1,47E+10 1,33E+10 0,90 5,00% 2,50% 7,78% 7,78% € 599.065 
4 € 800.000 € 800.000 129.636 1,68E+ 10 1,51E+10 0,90 5,00% 2,50% 7,78% 7,78% € 592.889 
5 € 650.000 € 650.000 138.343 1,91E+10 1,72E+10 0,90 5,00% 2,50% 7,78% 7,78% € 446.959 
6 € 850.000 € 850.000 175.278 3,07E+10 1,94E+10 0,63 5,00% 2,50% 8,97% 7,78% € 542.305 
7 € 900.000 € 900.000 194.722 3,79E+10 2,51E+10 0,66 5,00% 2,50% 8,77% 7,78% € 532.768 
8 €925.000 € 925.000 211.821 4,49E+10 3,07E+10 0,68 5,00% 2,50% 8,65% 7,78% € 508.052 
9 € 950.000 € 950.000 229.447 5,26E+10 3,70E+10 0,70 5,00% 2,50% 8,55% 7,78% € 484.128 
10 € 800.000 € 800.000 244.225 5,96E+10 4,26E+10 0,71 5,00% 2,50% 8,?0% 7,78% ,.... € 11.767.784 € 5.942.463 
11 € 1.000.000 € 1.000.000 8,50% + 
12 € 1.050.000 € 1.050.000 Waarde: € 10.672.115 
13 € 1.075.000 € 1.075.000 
14 € 1.100.000 € 1.100.000 
15 € 500.000 €700.000 
16 € 1.200.000 € 1.200.000 
17 € 1.225.000 € 1.225.000 
18 € 1.275.000 € 1.275.000 
19 € 1.300.000 € 1.300.000 
20 € 1.100.000 € 1.100.000 

Tabel 6.2: Waarde van de parkeergarage op basis van gecorrigeerde prognose 1 

Gecorrigeerde prognose 2: Meevallers in jaar 5 èn 15 (Waardering met projectbèta) 
Uitgegaan wordt van een gecorrigeerde prognose waarbij uitgegaan wordt van een mogelijk meevallende 
investeringen (mogelijke positieve afwijkingen) ten behoeve van de vervanging van de parkeerapparatuur 
in jaar 5 en de installaties in jaar 15 (zie afbeelding 6.3). 

TUie technische universiteit eindhoven 99 Pim van Loon 



De waarde geJlarkeerd april 2006 

Jaar 
Gecorrigeerde Prognose: RP (netto) GP(netto) 

Meevallende Investeringen in jaar 5 en 15 
1 € 500.000 
2 € 650.000 
3 € 750.000 
4 € 800.000 
5 € 650.000 
6 € 850.000 
7 € 900.000 
8 €925.000 
9 € 950.000 

10 € 800.000 
11 € 1.000.000 
12 € 1 .050.000 
13 € 1.075.000 
14 € 1.100.000 
15 € 500.000 
16 € 1.200.000 
17 € 1.225.000 
18 € 1.275.000 
19 € 1 .300.000 
20 € 1. 100.000 

€ 500.000 
€650.000 
€750.000 
€ 800.000 
€ 725.000 
€ 850.000 
€ 900.000 
€ 925.000 
€950.000 

§ 

i 
€ 800.000 

€ 1.000.000 
€ 1 .050.000 

j 
€ 1 .075.000 
€ 1.100.000 

€700.000 
€ 1.200.000 
€ 1.225.000 
€ 1 .275.000 
€ 1 .300.000 
€ 1.100.000 

€ 1.400.000 

€ 1.200.000 

€ 1 .000.000 

€ 800.000 

€ 600.000 

€ 400.000 

€ 200.000 

€0 
3 5 7 9 11 13 15 17 19 

Exploitatiejaar 

Afbeelding 6.3: Netto-cashflows referentieprognose (RP) en gecorrigeerde prognose 2 (GP) 

- GP(netto) 

- RP (netto) 

De waarde van de parkeergarage, uitgaande van de mogelijke positieve afwijkingen van de cashflows in 
jaar 5 en 15 bedraagt € 10.555.302,- Deze waarde ligt vreemd genoeg circa € 100.000,- onder de 
waarde van gecorrigeerde prognose 1. De waarde is zelfs lager dan de waarde van de referentieprognose 
(berekend op traditionele wijze). Dit is tegen de lijn der verwachting daar sprake is van een positievere 
gecorrigeerde prognose dan in geval van gecorrigeerde prognose 1. 

Jaar RP (netto) GP(netto) 
Spreiding Variantie Covariantie Project 

Rf Rp 
CapRate lngoing 

oRP oRP2 COVGP,RP bèta n n=1 

1 € 500.000 € 500.000 142.619 2,03E+10 1,74E+10 0,85 5,00% 2,50% 7,93%- i. 7,93% 
2 €650.000 € 650.000 120.445 1,45E+10 1,17E+10 0,81 5,00% 2,50% 8,09% 7,93% 
3 € 750.000 €750.000 121 .364 1,47E+10 1,16E+10 0,79 5,00% 2,50% 8,17% 7 ,93% 
4 € 800.000 € 800.000 129.636 1,68E+10 1,33E+10 0,79 5,00% 2,50% 8,17% 7,93% 
5 € 650.000 € 725.000 138.343 1,91E+10 1,51E+10 0,79 5,00% 2,50% 8,16% 7,93% 
6 € 850.000 € 850.000 175.278 3,07E+10 1,94E+10 0,63 5,00% 2,50% 8,97% 7,93% 
7 € 900.000 € 900.000 194.722 3,79E+10 2,51E+10 0,66 5,00% 2,50% 8,77% 7,93% 
8 € 925.000 € 925.000 211.821 4,49E+10 3,07E+10 0,68 5,00% 2,50% 8,65% 7,93% 
9 €950.000 € 950.000 229.447 5,26E+10 3,70E+10 0,70 5,00% 2,50% 8,55% 7,93% 
10 € 800.000 € 800.000 244.225 5,96E+10 4,26E+10 0,71 5,00% 2,50% 8,f0% 7,93% 
11 € 1.000.000 € 1.000.000 
12 € 1.050.000 € 1.050.000 
13 € 1.075.000 € 1.075.000 
14 € 1.100.000 € 1.100.000 
15 € 500.000 € 700.000 
16 € 1.200.000 € 1.200.000 
17 € 1.225.000 € 1.225.000 
18 € 1.275.000 € 1.275.000 
19 € 1.300.000 € 1.300.000 
20 € 1.100.000 € 1.100.000 

Tabel 6.3: Waarde van de parkeergarage op basis van gecorrigeerde prognose 2 

Conclusie 

Outgoing 
Eindwaarde NCW(RP) 

n=10 

€ 463.259 
€ 557.984 
€ 596.519 
€ 589.532 
€ 443.798 
€ 537.706 
€ 527.500 
€ 502.315 
€ 477.983 

~ € 11 .767.784 € 5.858.706 
8,50% + 

Waarde: € 10.555.302 

Uit de uitgewerkte rekenvoorbeelden blijkt dat, naarmate de positieve afwijking in de Gecorrigeerde 
Prognose groter is of naarmate er meerdere positieve afwijkingen zijn in de Gecorrigeerde Prognose, de 
waarde (prijspeil start exploitatie) afneemt. Dit is tegen de lijn der verwachtingen. Naast de uitgewerkte 
rekenvoorbeelden is ook gerekend met een aantal gecorrigeerde prognoses waarbij er sprake is van 
mogelijk negatief afwijkende cashflows (in de GP). Uit die berekeningen volgen eveneens resultaten die 
men niet zou verwachten; de waarden vallen positiever uit naarmate er meer negatieve afwijkingen 
optreden in de Gecorrigeerde Prognose. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de werking van deze 
methode wellicht wel geschikt kan zijn voor het inzichtelijk maken van waardeontwikkeling van een 
vastgoedobject maar niet kan worden ingezet ten behoeve van het bepalen van de waarde aan het begin 
van de exploitatieperiode op basis van een onzekere exploitatieprognose. Mogelijkerwijs leiden kleine 
aanpassingen in de methodiek wel tot de gewenste werking echter het aanpassen van de methodiek valt 
buiten de doelstellingen van dit onderzoek. 

TU/e technische universiteit eindhoven 
100 Pim van Loon 



De waarde geliarkeerd 

Bijlage 7: Rekenmodel Parkeergarage Y 

Naam Parkeergarage: 

BASISGEGEVENS 
Jaar van invoer gegevens (prijspeil): 
Jaar start exploitatie (openingsjaar): 
BlW Status invoergegevens: 
Gebouwoppervlak (m2 BVO): 
Gemiddeld aantal openingsuren per week: 
Totale parkeercapaciteit (plaatsen): 
Oppervlak per parkeerplaats (m2 BVO): 
Exploitatieperiode: 

KOSTEN (prijspeiljaar) 
Vervangingskosten type 1: 
Levensduur type 1 0aren): 
Vervangingskosten type 2: 
Levensduur type 2 0aren): 
Vervangingskosten type 3: 
Levensduur type 3 0aren): 
Vervangingskosten type 4: 
Levensduur type 4 0aren): 
Rente op reserveringen: 
Onderhoudskosten per plaats: 
Energiekosten per plaats: 
Schoonmaakkosten per plaats: 
Organisatiekosten per plaats: 
Overigekosten per plaats: 
Personeelskosten basis (per uur): 
Onregelmatigheidstoeslag type 1: 
Onregelmatigheidstoeslag type 2: 
Basisuren per week: 
Type 1 uren per week (gemiddeld): 
Type 2 uren per week (gemiddeld): 
Onderhoudskosten per jaar: 
Energiekosten per jaar: 
Schoonmaakkosten per jaar: 
Organisatiekosten per jaar: 
Overigekosten per jaar: 
Personeelskosten per jaar: 
Exploitatiekosten (excl. vervangingen) per jaar: 
Jaarlijkse kostenindexering exploitatiekosten: 
Jaarlijkse kostenindexering vervangingen: 

KOSTEN (openingsjaar) 
Reservering voor vervangingen: 
Exploitatiekosten: 
Totale kosten: 

TUie technische universiteit eindhoven 

Pos. Variant 

2006 
2008 

Excl. BTW 
14.000 

100 
480 

29,17 
50 iaar 

€ 225.000 
6 

€ 90.000 
8 

€ 315.000 
16 

€ 900.000 
19 

3,50% 
€ 157,50 

€ 54,00 
€ 31,50 
€ 72,00 
€67,50 
€ 21 ,60 

15% 
30% 

78 
10 
12 

€ 75.600 
€ 25.920 
€ 15.120 
€ 34.560 
€ 32.400 

€ 118.048 
€ 301 .648 

2,70% 
3,15% 

- - --
€ 275.787 
€ 397.697 
€ 673.483 

101 

.. 

-10,0% 
20,0% 

-10,0% 
14,3% 

-10,0% 
6,7% 

-10,0% 
5,6% 
0,0% 

-10,0% 
-10,0% 
-10,0% 
-10,0% 
-10,0% 
-10,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

-10,0% 
-10,0% 
-10,0% 
-10,0% 
-10,0% 
-10,0% 
-10,0% 
-10,0% 
-10,0% / 

0,0%1 
-10,5% 
-6,5% i 

·-. 

Parkeellgarag,e Y 

Basis Variant ! 
2006 
2008 

Excl. BTW 
14.000 

100 
480 

29,17 
5Oiaar 

€ 250.000 
5 

€ 100.000 
7 

€ 350.000 
15 

€ 1.000.000 
18 

3,50% 
€ 175,00 
€ 60,00 
€35,00 
€ 80,00 
€ 75,00 
€ 24,00 

15% 
30% 

78 
10 
12 

€ 84.000 
€28.800 
€ 16.800 
€ 38.400 
€ 36.000 

€131 .165 
€ 335 165 

3,00% 
3,50% 

10,0'¾ 
-20,0'¾ 
10,0'¾ 

0 
0 
0 

-14,3'¾ 
1O,O°/c 
-6,70/c 
1O,O°/c 
-5 ,6'¾ 
0,0% 

0 
0 
0 
0 
0 

10,0% 
10,0% 
10,0% 
10,0% 
10,0% 
10,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

10,0% 
10,0% 
10,0% 
10,0% 
10,0% 
10,0% 
10,0% 
10,0% 
10,0% 

april2006 

Neg. Variant ! 
2006 
2008 

Excl. BTW 
14.000 

100 
480 

29,17 
50 iaar 

€ 275.000 
4 

€ 110.000 
6 

€ 385.000 
14 

€ 1.100.000 
17 

3,50% 
€ 192,50 

€ 66,00 
€ 38,50 
€ 88,00 
€ 82,50 
€ 26,40 

15% 
30% 

78 
10 
12 

€ 92.400 
€ 31 .680 
€ 18.480 
€ 42.240 
€ 39.600 

€ 144.281 
€ 368.681 

3.30% 
3,85% 

Pim van Loon 



De waarde geli1arkeerd 

Naam Parkeergarage: 

OPBRENGSTEN (prijspeiljaar) 
Aantal vaste plaatsen (verhuur): 
Aantal openbare parkeerplaatsen: 
Aantal type 1 abonnement: 
Aantal type 2 abonnement: 
Aantal type 3 abonnement: 
Totaal aantal abonnementen: 
Tarief vaste plaats (per maand): 
Tarief abonnement type 1 (per maand): 
Tarief abonnement type 2 (per maand): 
Tarief abonnement type 3 (per maand): 
Opbrengsten vaste plaatsen per jaar: 
Opbrengsten type 1 abonnementen per jaar: 
Opbrengsten type 2 abonnementen per jaar. 
Opbrengsten type 3 abonnementen per jaar: 
Totaal vast & abonnementen per jaar: 
Tarief kortparkeren per uur (piek): 
Tarief kortparkeren per uur (basis): 
Tarief kortparkeren per uur (dal): 
Aantal koopzondagen per jaar. 
Aantal kortparkeeruren totaal (per jaar): 
Aantal kortparkeeruren piek (per jaar): 
Aantal kortparkeeruren basis (per jaar): 
Aantal kortparkeeruren dal (per jaar): 
Bezettingsgraad (over openingsuren): 
Correctie betaaltijdsinteival: 
Opbrengsten kortparkeren piek per jaar: 
Opbrengsten kortparkeren basis per jaar: 
Opbrengsten kortparkeren dal per jaar: 
Totaal kortparkeren per jaar: 
Verhuur en overige opbrengsten: 

Pos. Variant 

25 
455 
40 
25 

0 
65 

€ 138,66 
€ 115,55 
€46,22 

€ 0,00 
€ 41.597 
€55.462 
€ 13.866 

€0 
€ 110.924 

€0,00 
€ 1, 11 
€ 0,46 

5 
1.089.339 

0 
918.917 
170.421 

46 0% 
0% 
€0 

€ 1.019.303 
€ 78. 766 

€ 1.098.069 
€ 9.900 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

###### 
0,0% 

10,0% 
10,0% 
10,0% 

###### 
10,0% 
10,0% 
10,0% 

###### 
10,0% 

#1#1### 
10,0% 
10,0% 
0,0% 
0,0% 

###### 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

###### 
###### 

10,0% 
10,0% 
10,0% 
10,0% 

WAARDEREN 
lngoing-cap rate 
Eindwaarde jaar 
Outgoing-cap rate 

i-----""6 ;:;,:08:,:;o/o;i -10,0% ___ ___ 2_0 0,0% 

~--~7~'~::.:~%~ 10C¼ 

Waarde bij start exploitatie (verrekening venia 
NCW • 30 jaar zonder eindwaarde: 
NCW - 40 jaar zonder eindwaarde: 
NCW - 50 jaar zonder eindwaarde: 
NCW - eindwaarde "Aanvangsrendement": 
NCW • eindwaarde "Rendementswaarde": 

Waarde bij start exploitatie (verrekening V«v 
NCW • 30 jaar zonder eindwaarde: 
NCW • 40 jaar zonder eindwaarde: 
NCW • 50 jaar zonder eindwaarde: 
NCW - eindwaarde "Aanvangsrendement": 
NCW . eindwaarde "Rendementswaarde": 

kosten ineen5): 
€ 21 .380.229 42,4% 
€ 25.602242 47,5% 
€ 29.165.778 52,3% 
€ 24.612 649 58,8% 
€ 26.785.323 50,7% 

11ft 

€ 19.270.235 
€ 23. 754. 178 
€ 27.368.059 
€ 21 .749.782 
€ 24.929.929 

iddet$ 
41 ,2°/4 
46, 1'¾ 
50,6'¾ 
45,3% 
49,6°/4 

0 

0 

0 

0 

-

enina vervanain Waarde per plaats bij start exploitatie (verrek ~ 
42,4% NCW • 30 jaar zonder eindwaarde: 

NCW • 40 jaar zonder eindwaarde: 
NCW • 50 jaar zonder eindwaarde: 
NCW• eindwaarde "Aanvangsrendement'': 
NCW• eindwaarde "Rendementswaarde": 

Waarde per plaats bij start exploitatie (verreke 
NCW - 30 jaar zonder eindwaarde: 
NCW - 40 jaar zonder eindwaarde: 
NCW - 50 jaar zonder eindwaarde: 
NCW - eindwaarde "Aanvangsrendement'': 
NCW • eindwaarde "Rendementswaarde": 

TU/e technische universiteit eindhoven 

€ 44.542 
€ 53.338 
€ 60762 
€51.276 
€ 55.803 

nina veivanain 
€ 40.146 
€ 49.488 
€ 57.017 
€ 45.312 
€ 51.937 

47,5% 
52,3% 
58,8% 
50,7% 

gskosten 
41,2% 
46,1% 
50,6% 
45,3% 
49,6% 

102 

! Basis Variant 1 

25 
455 

40 
25 

0 
65 

€ 126,05 
€ 105,04 

€42,02 
€0,00 

€37.815 
€ 50.420 
€ 12.605 

€0 
€ 100.840 

€ 0,00 
€ 1,01 
€0,42 

5 
1.089.339 

0 
918.917 
170.421 

46,0% 
0% 
€0 

€ 926.639 
€ 71.606 

€ 998.245 
€ 9.000 

6,75% 

€ 15.010.756 
€ 17.357.898 
€ 19.149.995 
€ 15.501.522 
€ 17.772.628 

Neg. Variant 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

###### 
0,0% 65 

-10,0% € 113,45 
-10,0% € 94,54 
-10,0% € 37,82 

###### € 0,00 
-10,0% € 34.034 
-10,0% € 45.378 
-10,0% € 11.345 

###### €0 
-10,0% € 90.756 

###### € 0,00 
-10,0% € 0,91 
-10,0% €0,38 

0,0% 5 
0,0% 

###### 
0,0% 
0,0% 
0,0% 46,0% 

###### 0% 
###### €0 
-10,0% € 833.975 
-10,0% €64.445 
-10,0% € 898.420 
-10,0% €8.100 

, C '1%J..---~.:;::.:.:.i 
o. □%1-----.....:a-i 

100,ic .._ __ ..,::.;:;,,;;,,,;:;;;i 

-35,4% 
-38,7% 
-40,6% 
-38,3% 
-39,7% 

€ 9.701.689 
€ 10.638.122 
€ 11.367.215 
€ 9.557.994 

€10.718.131 

~): 
€ 13.648.816 
€ 16.257. 753 
€ 18.166.768 
€ 14.969.183 
€ 16.669.661 

ineens): 
€ 31.272 
€ 36.162 
€ 39.896 
€ 32.295 
€ 37.026 

-34,1% 
-36,3% 
-38, 1% 
-35,4% 
-37,4% 

€ 8.996.955 
€ 10.361 .941 
€ 11 .250.029 

€ 9.670.259 
€ 10.431.414 

-35,4 %1--__ €.:....::.20:..:·~21.;.;;2:....i 
-38, 7%1,-__ €.:....::.22:;.;·..;.16::.:3:....i 
-40, 6%1,-__ €:::..:;;23:::.,;,.:::;68::,:2;;,.1 
-38, 3%1,-__ €;::....;.19:..:·.::..91.;.:2:....i 
-39, 7%.__ __ €.:....::,22..,._32..,.9__. 

middels iaartii kse reserveri,.::"==------
-34, 1%1,-_...;:....;.:..:.:....:...:....i € 28.435 

€ 33.870 -36,3%1--------"---'---1 
€ 37.847 -38, 1%1,-_ _.;:..=..;.::.::....i 
€ 31.186 -35,4 %.___-"-~..;.,..;.;;....i 
€ 34.728 -37,4%.__ _ _;;.;;..;.;,;,.;;,;;;..i 

april 2006 
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Bezetting Abonnementen 65 maximaal 

Maandaa Dmsdaa Woensdao Donderdaa Vri1dan Zaterdaa Zondan Kooozondan 
Tiidstio bezettina bezettma nezettina bezettma bezettmo bezettina bezettma bezettma 

00:00-01 :00 25 25 25 25 25 25 25 25 
01 :00-02:00 25 25 25 25 25 25 25 25 
02:00-03:00 25 25 25 25 25 25 25 25 
03:00-04:00 25 25 25 25 25 25 25 25 
04:00-05:00 25 25 25 25 25 25 25 25 
05:00-06:00 25 25 25 25 25 25 25 25 
06:00-07:00 25 25 25 25 25 25 25 25 
07:00-08:00 25 25 25 25 25 30 25 25 
08:00-09:00 30 30 30 30 30 35 25 25 
09:00-10:00 35 35 35 35 40 35 25 25 
10:00-11 :00 45 45 45 45 45 40 20 30 
11 :00-12:00 45 45 45 45 45 50 20 35 
12:00-13:00 45 45 45 45 45 50 20 45 
13:00-14:00 45 45 45 45 45 50 20 45 
14:00-15:00 45 45 45 45 45 50 20 45 
15:00-16:00 45 45 45 45 45 50 20 40 
16:00-17:00 45 45 45 45 45 45 20 35 
17:00-18:00 35 35 35 35 45 30 25 30 
18:00-19:00 25 25 25 25 45 25 25 25 
19:00-20:00 25 25 25 25 55 25 25 25 
20:00-21 :00 25 25 25 25 55 25 25 25 
21 ;00-22:00 25 25 25 25 35 25 25 25 
22:00-23:00 25 25 25 25 25 25 25 25 
23:00-00:00 25 25 25 25 25 25 25 25 

Bezetting Kortparkeren 

Maandaa Dmsdaa Woensdaa Donderdaa Vriidaa Zater""" Zondaa Kooozondaa 
Tijdstip bezettina bezettina bezettina bezettina bezettmn bezettina bezett1nn îiAzettinn 

00:00-01 :00 0 0 0 0 0 0 0 0 
01 :00-02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
02:00-03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
03:00-04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
04:00-05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
05:00-06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
06:00-07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
07:00-08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
08:00-09:00 35 26 26 26 26 31 0 0 
09:00-10:00 105 92 70 79 92 158 0 0 
10:00-11 :00 329 272 263 254 289 320 0 0 
11 :00-12:00 346 324 324 298 320 337 0 0 
12:00-13:00 333 302 320 289 307 333 31 35 
13:00-14:00 359 307 324 307 320 359 70 197 
14:00-15:00 368 333 333 333 333 405 114 324 
15:00-16:00 355 342 355 329 355 405 145 359 
16:00-17:00 333 329 333 320 320 377 158 276 
17:00-18:00 293 232 241 232 298 263 145 149 
18:00-19:00 74 74 74 74 307 101 193 193 
19:00-20:00 110 110 110 110 359 166 193 193 
20:00-21 :00 110 110 110 110 346 188 188 188 
21 :00-22:00 39 39 39 39 96 166 184 184 
22:00-23:00 0 0 0 0 39 79 83 83 
23:00-00:00 0 0 0 0 22 26 39 39 

Bezetting Totaal 455 maximaal 

Maandaa Dmsdaa Woensdaa Donderdaa Vriidaa Zaterdan 7ondan Koonzonnan 
Tijdstip bezettma bezettma bezettina bezettinO: bezettma bezettina bezett1na bezettina 

00:00-01 :00 25 25 25 25 25 25 25 25 
01 :00-02:00 25 25 25 25 25 25 25 25 
02: 00-03: 00 25 25 25 25 25 25 25 25 
03:00-04:00 25 25 25 25 25 25 25 25 
04:00-05:00 25 25 25 25 25 25 25 25 
05:00-06:00 25 25 25 25 25 25 25 25 
06:00-07:00 25 25 25 25 25 25 25 25 
07:00-08:00 25 25 25 25 25 30 25 25 
08:00-09:00 65 56 56 56 56 66 25 25 
09:00-10:00 140 127 105 114 132 193 25 25 
10:00-11 :00 374 317 308 299 334 360 20 30 
11:00-12:00 391 369 369 343 365 387 20 35 
12:00-13:00 378 347 365 334 352 383 51 80 
13:00-14:00 404 352 369 352 365 409 90 242 
14:00-15:00 413 378 378 378 378 455 134 369 
15:00-16:00 400 387 400 374 400 455 165 399 
16:00-17:00 378 374 378 365 365 422 178 311 
17:00-18:00 328 267 276 267 343 293 170 179 
18:00-19:00 99 99 99 99 352 126 218 218 
19:00-20:00 135 135 135 135 414 191 218 218 
20:00-21 :00 135 135 135 135 401 213 213 213 
21 :00-22:00 64 64 64 64 131 191 209 209 
22:00-23:00 25 25 25 25 64 104 108 108 
23:00-00:00 25 25 25 25 47 51 64 64 

-
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Personeelskostenregime 

Maandaa u insdaa Woensdaa Donderdaa Vri idaa Zaterdaa Zandaa Kooozondaa 
Tiidstio bezettina bezettina bezettina bezettina bezettina bezettina bezettina bezettina 

00:00-01 :00 geen geen geen geen geen geen geen geen 
01:00-02:00 geen geen geen geen geen geen geen geen 
02:00-03:00 geen geen geen geen geen geen geen geen 
03:00-04:00 geen geen geen geen geen geen geen geen 
04:00-05:00 geen geen geen geen geen geen geen geen 
05:00-06:00 geen geen geen geen geen geen geen geen 
06:00-07:00 geen geen geen geen geen geen geen geen 
07:00-08:00 geen geen geen geen geen geen geen geen 
08:00-09:00 basis basis basis basis basis basis geen geen 
09:00-10:00 basis basis basis basis basis basis geen geen 
10:00-11:00 basis basis basis basis basis basis geen geen 
11:00-12:00 basis basis basis basis basis basis geen geen 
12:00-13:00 basis basis basis basis basis basis type 2 type2 
13:00-14:00 basis basis basis basis basis basis type 2 type2 
14:00-15:00 basis basis basis basis basis basis type 2 type 2 
15:00-16:00 basis basis basis basis basis basis type 2 type 2 
16:00-17:00 basis basis basis basis basis basis type 2 type 2 
17:00-18:00 basis basis basis basis basis basis type 2 type2 
18:00-19:00 basis basis basis basis basis basis type 2 type 2 
19:00-20:00 basis basis basis basis basis basis type 2 type 2 
20:00-21 :00 basis basis basis basis basis basis type 2 type 2 
21 :00-22:00 type 1 type 1 type 1 type 1 type 1 type 1 type 2 type2 
22:00-23:00 geen geen geen geen type 1 type 1 type 2 type2 
23:00-00:00 aeen aeen aeen aeen tvne 1 tvne 1 tvne 2 tvne 2 

Tariefregime (kortparkeren) 

Maandaa Dinsdaa woensdaa Donderdaq Vriidaa Zaterdaa zondaa Koopzondaa 
Tiidstio bezettina bezettina bezettina bezettina bezettina bezettina bezettina bezettina 

00:00-01 :00 geen geen geen geen geen geen geen geen 
01 :00-02:00 geen geen geen geen geen geen geen geen 
02:00-03:00 geen geen geen geen geen geen geen geen 
03:00-04:00 geen geen geen geen geen geen geen geen 
04:00-05:00 geen geen geen geen geen geen geen geen 
05:00-06:00 geen geen geen geen geen geen geen geen 
06:00-07:00 geen geen geen geen geen geen geen geen 
07:00-08:00 geen geen geen geen geen geen geen geen 
08:00-09:00 basis basis basis basis basis basis geen geen 
09:00-10:00 basis basis basis basis basis basis geen geen 
10:00-11 :00 basis basis basis basis basis basis geen geen 
11:00-12:00 basis basis basis basis basis basis geen geen 
12:00-13:00 basis basis basis basis basis basis dal basis 
13:00-14:00 basis basis basis basis basis basis dal basis 
14:00-15:00 basis basis basis basis basis basis dal basis 
15:00-16:00 basis basis basis basis basis basis dal basis 
16:00-17:00 basis basis basis basis basis basis dal basis 
17:00-18:00 basis basis basis basis basis basis dal basis 
18:00-19:00 basis basis basis basis basis basis dal basis 
19:00-20:00 dal dal dal dal basis dal dal dal 
20:00-21 :00 dal dal dal dal basis dal dal dal 
21:00-22:00 dal dal dal dal dal dal dal dal 
22:00-23:00 geen geen geen geen dal dal dal dal 
23:00-00:00 geen geen geen geen dal dal dal dal 

Parkeeruren per tijdstip per jaar (kortparkeren) Totaal per jaar (uren): 1.089.339 

Maandaa Dlnsdaa Woensdaa Donderdaa Vriidaa Zaterdaa Zondaa Kooozondaa 
Tiidstip bezettina bezettinq bezettinq bezettinq bezettinq bezettina bezettina bezettina 

00:00-01 :00 0 u 0 0 0 0 0 0 
01:00-02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
02:00-03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
03:00-04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
04:00-05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
05:00-06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
06:00-07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
07:00-08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
08:00-09:00 1822 1367 1367 1367 1367 1594 0 0 
09:00-10:00 5466 4783 3644 4100 4783 8199 0 0 
10:00-11 :00 17082 14121 13666 13210 15032 16626 0 0 
11:00-12:00 17993 16854 16854 15488 16626 17538 0 0 
12:00-13:00 17310 15715 16626 15032 15943 17310 1441 175 
13:00-14:00 18676 15943 16854 15943 16626 18676 3294 986 
14:00-15:00 19132 17310 17310 17310 17310 21060 5352 1621 
15:00-16:00 18449 17765 18449 17082 18449 21060 6793 1796 
16:00-17:00 17310 17082 17310 16626 16626 19587 7411 1380 
17:00-18:00 15260 12071 12527 12071 15488 13666 6793 745 
18:00-19:00 3872 3872 3872 3872 15943 5238 9058 964 
19:00-20:00 5694 5694 5694 5694 18676 8655 9058 964 
20:00-21 :OO 5694 5694 5694 5694 17993 9794 8852 942 
21:00-22:00 2050 2050 2050 2050 5011 8655 8646 920 
22:00-23:00 0 0 0 0 2050 4100 3911 416 
23:00-00:00 0 0 0 0 1139 1367 1853 197 
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Parkeeruren piek (kortparkeren) Totaal per jaar piek (uren): 0 

Maandaa Drnsdaa Woensdaa Donderdaa Vriidaa Zaterdaa Zondao Kooozondao 
Tiidstip bezettina bezettino bezettrna bezettina hezettrno bezettinn bezettinn bezettrnn 

00:00-01 :00 0 0 0 0 0 0 0 0 
01 :00-02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
02:00-03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
03:00-04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
04:00-05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
05:00-06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
06:00-07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
07:00-08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
08:00-09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
09:00-10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
10:00-11 :00 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 :00-12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
12:00-13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
13:00-14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
14:00-15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
15:00-16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
16:00-17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
17:00-18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
18:00-19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
19:00-20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
20:00-21 :00 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 :00-22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
22:00-23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
23:00-00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parkeeruren basis (kortparkeren) Totaal per jaar basis (uren): 918.917 

Maandaa lJ1nSC1ao waensdaa Donderdaa Vriidao Zaterdaa 7andaci Kooozondaa 
Tiidstio bezettina bezettina bezettina bezettina nP7ettrna bezettina bezettino bezettrna 

00:00-01 :00 0 0 0 0 0 0 0 0 
01 :00-02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
02:00-03:00 ~ o 0 0 0 0 0 0 0 
03:00-04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
04:00-05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
05:00-06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
06:00-07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
07:00-08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
08:00-09:00 1822 1367 1367 1367 1367 1594 0 0 
09:00-10:00 5466 4783 3644 4100 4783 8199 0 0 
10:00-11 :00 17082 14121 13666 13210 15032 16626 0 0 
11 :00-12:00 17993 16854 16854 15488 16626 17538 0 0 
12:00-13:00 17310 15715 16626 15032 15943 17310 0 175 
13:00-14:00 18676 15943 16854 15943 16626 18676 0 986 
14:00-15:00 19132 17310 17310 17310 17310 21060 0 1621 
15:00-16:00 18449 17765 18449 17082 18449 21060 0 1796 
16:00-17:00 17310 17082 17310 16626 16626 19587 0 1380 
17:00-18:00 15260 12071 12527 12071 15488 13666 0 745 
18:00-19:00 3872 3872 3872 3872 15943 5238 0 964 
19:00-20:00 0 0 0 0 18676 0 0 0 
20:00-21 :00 0 0 0 0 17993 0 0 0 
21:00-22:00 0 0 0 0 ·o 0 0 0 
22:00-23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
23:00-00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parkeeruren dal (kortparkeren) Totaal per jaar dal (uren) : 170.421 

Maandoo L:rnsdaa Waensdaa Danderdac Vriidaa Zaterdaa 7andaa 7<ooozandaci 
Tiidstip bezettina bezettina bezettrna bezettina bezettrna bezettina bezettino bezettrna 

00:00-01 :00 0 0 0 0 0 0 0 ll 
01 :00-02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
02:00-03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
03:00-04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
04:00-05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
05:00-06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
06:00-07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
07:00-08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
08:00-09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
09:00-10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
10:00-11 :00 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 :00-12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 
12:00-13:00 0 0 0 0 0 0 1441 0 
13:00-14:00 0 0 0 0 0 0 3294 0 
14:00-15:00 0 0 0 0 0 0 5352 0 
15:00-16:00 0 0 0 0 0 0 6793 0 
16:00-17:00 0 0 0 0 0 0 7411 0 
17:00-18:00 0 0 0 0 0 0 6793 0 
18:00-19:00 0 0 0 0 0 0 9058 0 
19:00-20:00 5694 5694 5694 5694 0 8655 9058 964 
20:00-21 :00 5694 5694 5694 5694 0 9794 8852 942 
21:00-22:00 2050 2050 2050 2050 5011 8655 8646 920 
22:00-23:00 0 0 0 0 2050 4100 3911 416 
23:00-00:00 0 0 0 0 1139 1367 1853 197 
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De waarde gellarkeerd april 2006 

Basis Variant Exploitatiekosten exlcusief vervangingen Vervangingskosten Kot1on Kosten 
Exploitatie Prijspeil Kalender type 1 type 2 type 3 type 4 reservering totaal totaal 

jaar jaar jaar Kosten korten kosten kosten voor opsta~ kosten na kosten kosten E 250.000 € 100.000 € 350.000 E 1.000.000 totaal E 275.787 per jaor bij tn,ffen 
Priisoeiliaar iaarindex totaalindex oostartcorr. correctie oostartcorr. iaarindex totaalindex 5 7 15 18 350% -~~ reserverina 

1 2006 2008 E 335.165 3,00% 1,061 € 355.576 25% E 444.470 3,50% 1,071 €0 EO EO €0 EO € 275.787 C.UU70 € 720.257 
2 2006 2009 € 335.165 3,00% 1,093 E 366.244 10% E 402.868 3,50% 1,109 €0 €0 €0 EO €0 €561.226 E 402.8611 E 678.655 
3 2006 2010 E 335.165 3,00% 1,126 €377.231 0% € 377.231 3,50¾ 1,148 EO EO EO €0 €0 € 856.656 € 377..231 E 653.018 
4 2006 2011 E 335.165 3,00o/o 1,159 E 388.548 0% E 388.548 3,50% 1,188 EO €0 €0 EO €0 E 1.162.426 E 388.548 E 664.335 
5 2006 2012 E 335.165 3,00% 1,194 € 400.204 0% E 400.204 3,50% 1,229 € 307.314 EO EO €0 € 307.314 € 1.171.584 € 707.518 E 675.991 
6 2006 2013 E 335.165 3,00% 1,230 E 412.210 0% E 412.210 3,50% 1,272 EO EO €0 €0 €0 € 1.488.376 E 412.210 € 687.997 
7 2006 2014 E 335.165 3,00% 1,267 € 424.577 0% € 424.577 3,50% 1,317 €0 € 131.681 €0 €0 € 131 .681 E 1.684.575 E 556.258 € 700.364 
8 2006 2015 € 335.165 3,00% 1,305 € 437.314 0% € 437.314 3,50% 1,363 €0 €0 €0 €0 €0 € 2.019.322 E 437.314 €713.101 
9 2006 2016 E 335.165 3,00% 1,344 € 450.433 0% E 450.433 3,50% 1,411 EO €0 €0 €0 €0 € 2.365.785 E450.433 E 726.220 
10 2006 2017 € 335.165 3,00% 1,384 € 463.946 0% E 463.946 3,50% 1,460 € 364.992 €0 EO €0 € 364.992 € 2.359.382 E 828.939 E 739.733 
11 2006 2018 € 335.165 3,00% 1.426 € 477.865 0% E 477.865 3,50% 1,511 €0 €0 €0 €0 EO € 2.717.747 E 477.865 € 753.652 
12 2006 2019 € 335.165 3,00% 1,469 €492.201 0% € 492.201 3,50% · 1,564 €0 €0 €0 €0 EO E 3.088.655 €492.201 € 767.988 
13 2006 2020 € 335.165 3,00% 1,513 € 506.967 0% € 506.967 3,50% 1,619 €0 €0 €0 €0 €0 € 3.472.544 E 508.967 € 782.754 
14 2006 2021 € 335.165 3,00% 1,558 E 522.176 0% E 522.176 3,50% 1,675 €0 € 167.535 €0 EO € 167.535 E 3.702.335 E 889,711 E 797.963 
15 2006 2022 € 335.165 3,00% 1,605 € 537.841 0% € 537.841 3,50% 1,734 € 433.497 €0 € 606.895 €0 E 1.040.392 € 3.067.312 E 1.578.233 E 813.628 
16 2006 2023 € 335.165 3,00% 1,653 € 553.976 0% E 553.976 3,50% 1,795 €0 €0 €0 EO €0 € 3.450.455 €553.976 € 829.763 
17 2006 2024 € 335.165 3,00% 1,702 €570.596 0% € 570.596 3,50% 1,857 EO €0 €0 €0 €0 € 3.847.008 € 570.596 € 846.382 
18 2006 2025 € 335,165 3,00% 1,754 € 587.714 0% € 587.714 3,50% 1,923 €0 €0 €0 € 1.922.501 E 1.922.501 € 2.334.939 €2.510.21 5 E 863.500 
19 2006 2026 € 335.165 3,00% 1,806 € 605.345 0% €605.345 3,50% 1,990 €0 €0 €0 €0 €0 € 2.692.448 E 605.345 €881.132 
20 2006 2027 € 335.165 3,00% 1,660 E 623.505 0% € 623.505 3,50% 2,059 E 514.858 €0 €0 EO E 514.858 € 2.547,613 € 1.138.363 E 899.292 
21 2006 2028 E 335.165 3,00o/o 1,916 €642.21 0 0% E 842.210 3,50% 2,132 €0 €213.151 EO EO €213.151 E 2.699.415 E 855.362 E 917.997 
22 2006 2029 E 335.165 3,00% 1,974 E 661 .477 0'% E 661 .477 3,50% 2,206 €0 €0 €0 EO €0 E 3.069.681 €881 .477 E 937.264 
23 2006 2030 E 335.165 3,00% 2,033 € 681.321 0% €681.321 3,50% 2,283 €0 EO €0 €0 €0 € 3.452.907 E 881 .321 €957.108 
24 2006 2031 € 335.165 3,00% 2,094 €701.761 0% E 701.761 3,50% 2,363 EO €0 EO € 0 EO E 3.849.546 €701 .761 €977.547 
25 2006 2032 E 335.165 3,00% 2,157 € 722.813 0% € 722.813 3,50% 2,446 €611 .490 €0 EO €0 €611.490 € 3.648.577 E 1.334.303 E 998.600 
26 2006 2033 E 335.165 3,00% 2,221 E 744.498 0% € 744.498 3,50% 2,532 €0 €0 €0 EO €0 € 4.052.064 E 744.498 € 1.020.285 
27 2006 2034 E 335.165 3,00% 2,288 € 766.833 0% E 766.833 3,50% 2,620 €0 EO €0 €0 €0 € 4.469.673 E 766.833 € 1.042.620 
28 2006 2035 € 335.165 3,00% 2,357 € 789.838 0% € 789.838 3,50% 2,712 €0 € 271 .188 €0 € 0 €271 .188 E 4.630.710 E 1.061.028 E 1.065.625 
29 2006 2036 E 335.165 3,00% 2,427 E 813.533 0% €813.533 3,50% 2,807 €0 E O €0 €0 EO € 5.068.572 E 813.533 € 1.089.320 
30 2006 2037 € 335.165 3,00% 2,500 € 837.939 0% E 837.939 3,50% 2,905 E 726.258 € 0 € 1.016.761 €0 € 1.743.01 9 € 3.778.740 € 2.580.958 € 1.113.726 
31 2006 2038 € 335.165 3,00% 2,575 € 863.077 0% €863.077 3,50% 3,007 EO €0 €0 €0 €0 €4.186.783 E 883.077 E 1.138.864 
32 2006 2039 € 335.165 3,00% 2,652 E 888.969 0% € 888.969 3,50%, 3,112 €0 € 0 €0 EO E O € 4.609.107 E 868.969 E 1.164.756 
33 2006 2040 E 335.165 3,00% 2,732 € 915.638 0% €915.638 3,50% 3,221 €0 EO €0 EO EO E 5.046.213 E 915.638 E 1.191.425 
34 2006 2041 E 335.165 3,00% 2,81 4 E 943.108 0% E 943.108 3,50% 3,334 EO € 0 €0 €0 EO € 5.498.617 E 943.108 E 1.218.894 
35 2006 2042 E 335.165 3,00% 2,898 € 971 .40 1 0% € 971 .401 3,50% 3,450 € 862 .567 € 345.027 €0 €0 € 1.207.593 € 4.759.262 E 2.178.1194 E 1.247.188 
36 2006 2043 E 335.165 3,00% 2,985 € 1.000.543 0% € 1.000.543 3,50% 3,571 EO €0 EO € 3.571 .025 € 3 .571.025 E 1.630.598 €4.571 .568 € 1.276.330 
37 2006 2044 € 335.165 3,00% 3,075 E 1.030.559 0% € 1.030.559 3,50% 3,696 €0 €0 €0 €0 €0 E 1.963.455 E 1.030.559 E 1.306.346 
38 2006 2045 € 335.165 3,00% 3,167 € 1.061.476 0% € 1.061 .476 3,50% 3,825 EO €0 EO €0 €0 € 2.307.963 E 1.081 .476 E 1.337.263 
39 2006 2046 E 335.165 3,00% 3,262 E 1.093.320 0% E 1.093.320 3,50% 3,959 €0 EO EO €0 E O € 2.664.529 E 1.093.320 E 1.369.107 
40 2006 2047 € 335.165 3,00% 3,360 € 1.126.120 0% € 1.126.120 3,50% 4,098 E 1.024.458 €0 €0 EO € 1.024.458 € 2.009.115 E 2.150.578 € 1.401.907 
41 2006 2048 €335. 165 3,00% 3,461 E 1.159.903 0% E 1.159.903 3,50% 4,241 €0 EO E O €0 €0 E 2.355.221 E 1.159.903 E 1.435.690 
42 2006 2049 € 335.165 3,00% 3,565 € 1.194.701 0% € 1.194.701 3,50% 4,390 EO E 438.970 € 0 EO € 438.970 E 2.274.471 E 1.633.671 E 1.470.487 
43 2006 2050 € 335.165 3,00% 3,671 E 1.230.542 0% E 1.230.542 3,50% 4,543 €0 E O EO €0 EO € 2.629.864 E 1.230.542 E 1.506.328 
44 2006 2051 € 335.165 3,00% 3,782 € 1.267.458 0% € 1.267.458 3,50% 4,702 €0 EO EO EO EO € 2.997.696 E 1.287.458 € 1.543.245 
45 2006 2052 € 335.165 3,00% 3,895 E 1.305.482 0% E 1.305.482 3,50% 4,867 € 1.216.735 EO € 1.703.429 €0 € 2.920.165 E 458.237 E 4.225.648 E 1.581.268 
46 2006 2053 € 335.165 3,00% 4,012 € 1.344.646 0% € 1.344.646 3,50% 5,037 EO €0 €0 €0 EO € 750.063 E 1.344.646 E 1.620.433 
47 2006 2054 E 335.165 3,00% 4,132 € 1.384.985 0% E 1.384.985 3,50% 5,214 €0 EO €0 €0 €0 E 1.052.102 E 1.384.985 E 1.660.772 
48 2006 2055 € 335.165 3,00% 4,256 € 1.426.535 0% € 1.426.535 3,50% 5,396 €0 €0 €0 EO € 0 E 1.364.712 E 1.428.535 € 1.702.322 
49 2006 2056 € 335.165 3,00% 4,384 € 1.469.33 1 0% E 1.469.331 3,50% 5,585 €0 € 558.493 €0 € 0 € 558.493 € 1.129.77 1 E 2 .027.824 E 1.745.118 
50 2006 2057 € 335.165 3,00% 4,515 E 1.513.411 0% € 1.513.411 3,50% 5,780 E 1.445.100 € 0 €0 € 0 E 1.445. 100 E O C2.ISU11 € 1.789.198 
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Inkomsten Vast&Abonnement Inkomsten Kortparkeren Opbrengsten overig Nlllllllf Netto 
Exploitatie Prijspeil Kalender Opbrengsten Cashflow Ca•hnow 

jaar jaar jaar tarief tarief bezetting totaal tarief tarief bezetting totaal COITedie indexering totaal totaal per jaar bij treffen 
correctie indexerina correctie E 100.840 correctie indexerina correctie € 998.245 E 9.000 .............. reserverina 

1 2006 2008 16,67% 1,167 -15,00% E 100.000 16,67% 1,167 -20,00% € 931 .695 6,00% 1,060 €9.540 E 1.041.235 E 596.765 € 320.978 
2 2006 2009 0,00% 1,167 -7 ,50% E 108.824 0,00% 1,167 -10,00% E 1.048.157 3,00% 1,092 E 9.826 E 1.188.807 E 783.939 € 488.152 
3 2006 2010 14,29%, 1,333 0,00% E 134.454 14,29% 1,333 -2,50% E 1.297.718 3,00% 1,125 E 10.121 E 1.442.293 E 1.085.062 € 789.275 
4 2006 2011 0,00% 1,333 0,00% E 134.454 0,00% 1,333 0,00% E 1.330.993 3,00% 1,158 E 10.425 E 1.475.871 E 1.087.324 E 811 .537 
5 2006 2012 3,00% 1,373 0,00% E 138.487 3,00% 1,373 0,15% E 1.372.979 3,00% 1,193 E 10.737 E 1.522.204 €814.688 € 846.213 
6 2006 2013 3,00% 1,415 0,00% E 142.642 3,00% 1,415 0,30% E 1.416.287 3,00% 1,229 € 11 .059 E 1,589.988 E 1.157.778 E 881 .991 
7 2006 2014 3,00% 1.457 0,00% E 146.921 3,00% 1,457 0,45% E 1.460.957 3,00% 1,266 E 11 .391 E 1.619.269 E 1.083.012 E 918.906 
8 2006 2015 3,00% 1,501 0,00% E 151.329 3,00% 1,501 0,60% E 1.507.033 3,00% 1,304 € 11.733 E 1.670.095 E 1,232.781 € 958.994 
9 2006 2016 3,00% 1,546 0,00% E 155.869 3,00% 1,546 0,75% E 1.554.558 3,00% 1,343 E 12.085 E 1.722.512 E 1.272.078 E 996.292 

10 2006 2017 3,00% 1,592 0,00% E 160.545 3,00% 1,592 0,90% E 1.603.579 3,00% 1,383 E 12.448 E 1.778.571 E 947.832 E 1.038.838 
11 2006 2018 3,00% 1,640 0,00% E 165,381 3,00% 1,640 1,05% E 1.654.142 3,00% 1,425 E 12.821 E 1.832.324 E 1,354.459 E 1.078.672 
12 2006 2019 3,00% 1,689 0,00% € 170.322 3,00% 1,689 1,20% E 1.706.295 3,00% 1,467 E 13.206 E 1.889.823 E 1.397.622 E 1.121.835 
13 2006 2020 3,00% 1,740 0,00% E 175.432 3,00% 1,740 1,35% E 1.760.089 3,00% 1,511 E 13.602 E 1.949.122 E 1.442.155 E 1.166.389 
14 2006 2021 3,00% 1,792 0,00% E 180.695 3,00% 1,792 1,50% E 1.815.575 3,00% 1,557 E 14.010 € 2.010.279 E 1.320.568 € 1,212.316 
15 2006 2022 3,00% 1,846 0,00% € 186.115 3,00% 1,846 1,65% E 1.872.805 3,00% 1,603 E 14.430 E 2.073.351 E 495.118 E 1.259.723 
16 2006 2023 3,00% 1,901 0,00% E 191.699 3,00% 1,901 1,80% € 1.931.836 3,00% 1,651 E 14.863 E 2.138.398 E 1.584.422 E 1.308.635 
17 2006 2024 3,00% 1,958 0,00% € 197.450 3,00% 1,958 1,95% E 1.992.723 3,00% 1,701 E 15.309 €2.205.482 E 1.834.888 E 1.359.099 
18 2006 2025 3,00% 2,017 0,00% E 203.373 3,00% 2,017 2, 10% E 2.055.525 3,00% 1,752 E 15.768 €2.274.666 ◄ 235.549 E 1.411.166 
19 2006 2026 3,00% 2,077 0,00% € 209.475 3,00% 2,077 2,25% €2.120.301 3,00% 1,805 E 16.241 E 2.346.017 E 1.740.672 E 1.464.885 
20 2006 2027 3,00% 2,140 0,00% E 215.759 3,00% 2,140 2,40% €2.187.114 3,00% 1,859 E 16.728 €2.419.601 E 1.281 .238 E 1.520.309 
21 2006 2028 3,00% 2,204 0,00% E 222.232 3,00% 2,204 2,55% E 2.256.027 3,00% 1,914 E 17.230 €2.495.489 E 1.840.127 E 1.577.492 
22 2006 2029 3,00% 2,270 0,00% € 228.899 3,00% 2,270 2,70% E 2.327.107 3,00% 1,972 E 17.747 E 2.573.752 E 1.912.278 E 1.638.489 
23 2006 2030 3,00% 2,338 0,00% E 235.766 3,00% 2,338 2,85% € 2.400.421 3,00% 2,031 E 18.280 €2.854.466 E 1.973.145 E 1.697.358 
24 2006 2031 3,00% 2,408 0,00% € 242.838 3,00% 2,408 3,00% E 2.476.039 3,00% 2,092 E 18.828 €2.737.706 €2.035.945 E 1,760.158 
25 2006 2032 3,00% 2,480 0,00% € 250,124 3,00% 2,480 3,15% E 2.554.034 3,00% 2,155 E 19.393 €2.823.551 € 1.489.248 E 1.824.951 
26 2006 2033 3,00% 2,555 0,00% € 257.627 3,00% 2,555 3,30% E 2.634.481 3,00% 2,219 E 19.975 €2.912.083 €2.167.585 E 1.891 .798 
27 2006 2034 3,00% 2,631 0,00% E 265.356 3,00% 2,631 3,45% E 2.717.458 3,00% 2,286 E 20.574 E 3.003.386 €2.236.553 E 1.960.766 
28 2006 2035 3,00% 2,710 0,00% E 273.317 3,00% 2,710 3,60% E 2.803.038 3,00% 2,355 €21 .191 € 3.097.546 €2.036.520 €2.031 .921 
29 2006 2038 3,00% 2,792 0,00% € 281.516 3,00% 2,792 3,75% E 2.891.309 3,00% 2,425 €21.827 €3,194.652 E 2.381.119 €2.105.332 
30 2006 2037 3,00% 2,875 0,00% E 289.962 3,00% 2,875 3,90% E 2.982.354 3,00% 2,498 E 22.482 €3.294.797 € 713.840 €2.181 .072 
31 2006 2038 3,00% 2,962 0,00% E 298,661 3,00% 2,962 4,05% E 3.076.259 3,00% 2,573 E 23.158 E 3.398.076 €2.534.899 €2.259.212 
32 2006 2039 3,00% 3,051 0,00% E 307.621 3,00% 3,051 4,20% €3.173.115 3,00% 2,650 € 23.851 E 3.504.586 E 2.615.617 E 2.339.830 
33 2006 2040 3,00% 3,142 0,00% E 316.849 3,00% 3,142 4,35% € 3.273.013 3,00% 2,730 € 24.566 € 3.614.429 €2.698.790 E 2.423.003 
34 2006 2041 3,00% 3,236 0,00% E 326.355 3,00% 3,238 4,50% E 3.376.050 3,00% 2,811 E 25.303 E 3.727.708 €2.784.600 €2.508.813 
35 2006 2042 3,00% 3,333 0,00% €338.145 3,00% 3,333 4,65% E 3.482.322 3,00% 2,896 €26.062 E 3.844.530 € 1.665.538 E 2.597.342 
38 2006 2043 3,00% 3,433 0,00% E 346.230 3,00% 3,433 4,80% E 3.591.933 3,00% 2,983 €26.844 E 3.965.007 -t 606.561 € 2.688.677 
37 2006 2044 3,00% 3,536 0,00% E 356.617 3,00% 3,536 4,95% E 3.704.987 3,00% 3,072 E 27.650 €4.089.253 E 3,058.894 E 2.782.907 
38 2006 2045 3,00% 3,643 0,00% € 387.315 3,00% 3,643 5,10% E 3,821.590 3,00% 3,164 E 28.479 E 4,217.385 €3.155.909 €2.880,122 
39 2006 2046 3,00% 3,752 0,00% E 378.334 3,00% 3,752 5,25% E 3.941 .856 3,00% 3,259 E 29.333 E 4.349.524 €3.256.204 €2.980.417 
40 2006 2047 3,00% 3,864 0,00% E 389.684 3,00% 3,864 5,40% E 4.065.898 3,00% 3,357 E 30.213 E 4.485.796 €2.335.218 E 3.083.889 
41 2006 2048 3,00% 3,980 0,00% E 401.375 3,00% 3,980 5,55% E 4.193.835 3,00% 3,458 €31.120 €4.626.330 €3.486.426 E 3,190.640 
42 2006 2049 3,00% 4,100 0,00% E 413.416 3,00% 4,100 5,70% E 4.325.789 3,00% 3,561 € 32.053 E 4.771.259 E 3.137.588 €3.300.771 
43 2006 2050 3,00%, 4,223 0,00% €425.819 3,00% 4,223 5,85% € 4.461 .885 3,00% 3,668 E 33.015 €4.920.719 €3.690.178 € 3.414.391 
44 2006 2051 3,00% 4,349 0,00% €438.593 3,00% 4,349 6,00% E 4.602.255 3,00% 3,778 E 34.005 E 5.074.853 € 3.807.396 E 3.531.609 
45 2006 2052 3,00% 4,480 0,00% € 451.751 3,00% 4,480 6,15% €4.747.030 3,00% 3,892 E 35.026 €5.233.807 E 1.008.161 € 3,652.539 
46 2006 2053 3,00% 4,614 0,00% E 465.304 3,00% 4,614 6 ,30% E 4.896.350 3,00% 4,008 E 38.076 € 5.397.730 €4.053.084 €3.777.298 
47 2006 2054 3,00% 4,753 0,00% E 479.263 3,00% 4,753 6 ,45% E 5.050.357 3,00% 4,129 E 37.159 E 5,566.779 E 4.181.794 €3.906.007 
48 2006 2055 3,00% 4,895 0,00% E 493.641 3,00% 4,895 6,60% E 5.209.198 3,00% 4,253 E 38.273 E 5,741 .112 E 4.314.577 €4.038.791 
49 2006 2056 3,00% 5,042 0,00% € 508.450 3,00% 5,042 6,75°/o E 5.373.024 3,00% 4,380 E 39.422 €5.920.896 E 3.893.072 €4.175.778 
50 2006 2057 3,00% 5,193 0,00% € 523.703 3,00% 5,193 6,90% E 5.541.991 3,00% 4,512 € 40.604 €6.106.299 • a.tè.1te E 4.317.101 
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De waarde geflarkeerd april 2006 

NCW (prijspeil &tart exploitatie) uitgaande van netto CMhflows zoals OJ:(fedend, diverse ei~ardemethoden NCW (prijspeil start exploitatie) ui aande van netto cashflCMS bij treffen reae,vering, diverse ein<t.wardemathoden 

Expldtatie Kalender lngoing- Contant RWAVR NC:W RWRWA Contant NC:W lllgOing- Contant fM/AVR NCW fM/fM/A Contaot NCW 
jaar ja211 Netto caprate gemaalde NC:W 8,50% Aanv . Renet 8,50% oemcas11n Renci.Waa,de Netto """, ... -·- NCW 8,50'.4 AMrv . Rend 8,50% gem. cnhfl Rend.Waarde 

Caahfi<MO 675% Cashftows zonder restw. 20 M .. ,_ 20 na exd Per. Methode CashflOWli 675% CashtlO'M zonder rettw. 20 Methode 20 na exd Per. Methode 
1 2008 E 596 765 1,066 E 559.030 E 559.030 EO EO 0,212 EO EO € 320.978 1,066 €300.682 E 300.882 €0 €0 0,212 EO EO 
2 2009 E 763.939 1,140 €670.383 E 1.229.413 €0 €0 0,230 €0 EO E 488.152 1,140 €428.370 E729.052 E0 €0 0,230 €0 €0 
3 2010 € 1.065.002 1,216 € 875.530 €2 104.943 EO EO 0,250 E0 EO €789.275 1,216 €648.821 E 1.JTT.873 ED ED 0,250 EO ED 
4 2011 € 1.067.324 1,209 €837.312 €2 942.255 EO €0 0,271 E0 EO €811.537 1,299 €624.938 €2.002.811 €0 €0 0,271 €0 €0 
5 2012 E 814.688 1,366 E 587.693 E 3 529.949 €0 €0 0,294 €0 €0 €846.213 1,366 €610.436 €2.613.247 EO ED 0,294 EO EO 
6 2013 e1 .157.ne 1,480 €782.380 €4.312.329 €0 €0 0,319 EO ED E 881.991 1,480 E 596.0 14 E 3.209.261 €0 €0 0,319 €0 €0 
7 2014 E 1.063.012 1,580 € 672.919 E 4 985.248 €0 €0 0,346 €0 €0 €918.906 1,580 E 581 .696 E 3.700.957 €0 €0 0,346 •o €0 
8 2015 E 1.232.781 1,688 €731.043 E 5.716.291 €0 €0 0,376 €0 EO € 956994 1,688 €567.500 €4.358.457 EO €0 0,376 €0 €0 
9 2016 E1 .m .01e 1,800 €706.648 €6.422.938 EO €0 0 ,406 €0 €0 €996.292 1,800 €553.446 €4.911 .903 €0 €0 0,408 €0 €0 
10 2017 €947.632 1,922 € 493.130 €6.916.068 €0 €0 0,442 €0 €0 E 1.036.838 1,922 €539.550 €5.451 .454 €0 €0 0,442 •o €0 
11 2018 E 1.354.459 2,051 €660.266 € 7.576.334 €0 €0 0,480 €0 EO € 1.078.672 2,051 E525.827 € 5.9TT.281 €0 €0 0,480 €0 €0 
12 2019 €1 .397.6'2'2 2,1!l0 €638.227 €8.214.561 €0 €0 0,521 ED EO € 1.121.835 2,190 E 512.288 €6.489.569 •o €0 0,521 €0 €0 
13 2020 €1 .442.155 2,338 €616.921 €8.831 .482 EO €0 0,565 €0 EO € 1.166.369 2,336 €498.946 E 6.988.515 •o •o 0,565 €0 •o 
14 2021 E 1.320.568 2,495 E 529.189 E 9.360.671 €0 €0 0,613 EO €0 E 1.212.316 2,495 €485.809 €7.474.324 €0 €0 0,613 €0 €0 
15 2022 €495.118 2,664 E 185.862 €9.546.533 €0 €0 0,665 €0 €0 E 1.259.723 2,664 €472.868 €7.947.210 €0 €0 0,685 €0 €0 
16 2023 € 1.584.422 2,844 €557. 166 E 10.103.699 €0 €0 0,722 ED €0 E 1.308.635 2,844 E 460.185 E 8.407.395 €0 ED 0,722 €0 €0 
17 2024 E 1.634.886 3,036 E 536.559 E 10.642 258 ED €0 0,783 E0 E0 E 1.359.099 3,036 €447.710 E 8.855.105 €0 EO 0,783 €0 EO 
18 2025 -€ 235.549 3,241 -+:n687 E 10.569.571 EO € 0 0,849 €0 EO E 1.411 .166 3,241 €435.488 E 9.290.573 ED ED 0,849 E0 €0 
19 2026 E 1.740.672 3,459 E 503.184 €11.072.755 EO EO 0,922 €0 EO E 1.464.885 3,459 E 423.461 E 9.714 .035 €0 €0 0,922 E0 €0 
20 2027 E 1.281 .236 3,693 E346.954 E 11 .419.708 E 15 073.386 E 15.501 .522 1,000 €0 E 17.772628 E 1.520 309 3,693 E 411.594 E 10.125.728 E 17.885.966 E 14.968.183 1,000 EO E 16 869.661 
21 2028 E 1.640.127 3,942 E 418.056 E 11 .635.765 €0 E0 1,085 €1 .51 1.638 E0 € 1.577.492 3,EM2 €400.167 E 10. 525.895 €0 €0 1.065 E 1.453.909 €0 
22 2029 E 1.912.276 4,206 €454.420 E 12.290.185 €0 €0 1,1n E 1.624.393 €0 E 1.638.489 4,208 E 388664 E 10.e14.ne €0 €0 1,1n € 1.390.124 EO 
23 2030 E 1.gr3.145 4,492 €439.236 E 12 729.420 EO €0 1,2n E 1.544.791 €0 E 1.697.358 4 ,492 €377.844 E 11 .292.623 €0 €0 1,277 E 1.328.875 €0 
24 2031 €2.035.945 4,795 €424.558 E 13.153.97ll €0 EO 1,386 E 1.469.086 EO €1 .760.158 4,795 E 387.048 E 11 .659.670 EO €0 1,366 E 1.270.085 €0 
25 2032 E 1.489.248 5,119 €290.918 E 13.444.896 EO €0 1,504 E 990.417 EO E 1.824.951 5,119 €356.495 E 12.016.166 €0 €0 1,504 E 1.213.675 €0 
26 2033 €2 .167.565 5,465 €396.653 E 13.841.549 €0 €0 1,631 E 1.328.611 €0 E 1.891 .798 5,465 E 346.188 E 12.362.352 €0 €0 1,631 E 1.159.568 €0 
27 2034 €2.236.553 5,834 €383.395 E 14.224.944 EO EO 1,no E 1.263.488 ED E 1.960.768 5,834 E33ti.119 E 12.698.471 €0 €0 1,no E 1.107.688 €0 
28 2035 €2.036.520 8,227 E 327.030 E 14.551.974 €0 €0 1,921 E 1.060.354 €0 €2.031.921 6,227 E 326.292 E 13.024.763 €0 €0 1,921 E 1.057.959 €0 
29 2038 €2.381 .119 6,848 €358.189 E 14.910.163 EO EO 2,084 E 1.142.651 €0 € 2.105.332 6,648 E3H3.703 E 13.341 .486 •o •o 2,084 E 1.010.306 €0 
30 2037 €713.640 7,096 E 100.592 E 15.010.756 €0 €0 2,261 E 315.721 €0 €2.181.072 7,096 €307.350 E 13.648.816 €0 €0 2,261 €864.656 €0 
31 2038 €2.534.Qgg 7,fi/5 €334.637 E 15.345.392 €0 €0 2,453 € 1.033.358 €0 €2.259.212 7,575 €298.231 € 13.947.047 €0 €0 2,453 €920.937 €0 
32 2039 €2.615.617 8,067 E 323.446 E 15.668.838 €0 €0 2,662 € 982.692 €0 €2.339.830 0,oa1 €289.342 E 14.236.389 EO €0 2,662 E 879.078 €0 
33 2040 E 2.698 790 8,633 E 312.629 E 15.981.467 €0 €0 2,888 €934.507 €0 €2.423.003 8,633 €280.682 E 14.517.070 €0 €0 2,888 €839.011 €0 
34 2041 €2.784.800 9,215 E 302.172 E 16.283.639 €0 €0 3,133 € 888.682 €0 €2.508.813 9,215 €272.245 € 14.789.316 €0 €0 3,133 €800.667 EO 
35 2042 E 1.665.536 9,837 E 169.308 € 16.452 948 €0 €0 3,400 €489.901 €0 €2.597.342 9,837 €264.030 E 15.053.346 €0 EO 3,400 €763.982 €0 
38 2043 --E:606.561 10,501 -€ 57.760 E 16.395.187 EO €0 3,689 -€ 164.437 €0 E 2.688.Sn 10,501 €256.032 € 15.309.378 €0 €0 3,689 €728.892 €0 
37 2044 E 3.058.694 11,210 €272 850 € 16.668.037 €0 €0 4,002 €764.241 EO €2.7~_B()7 11,210 €248.249 E 15.557.6'27 €0 ED 4,002 €695.333 €0 
38 2045 €3.155.909 11,967 E263.n1 E 16.931.758 EO €0 4,342 €726.757 EO E2.880.122 11,987 E 240.675 E 15.796.302 €0 €0 4,342 €683.247 €0 
39 2046 E 3.256 204 12,775 €254.897 E 17. 186.655 €0 €0 4,712 €691 .109 E0 € 2.880.417 1~n5 € 233 308 E 16.031 .610 €0 €0 4,712 €632 575 €0 
40 2047 E2 335.218 13,637 E 171 .243 E 17.357 898 €0 E0 5,112 €456 807 EO €3.083.889 13,837 E 226.143 E 16.257.753 €0 €0 5 ,112 €603.259 EO 
41 2048 E 3.466.426 14,557 €238.122. E 17.596.019 €0 EO 5,547 €624.968 €0 E 3.190.640 14,557 E219.1n E 16.476.930 €0 €0 5,547 E 575.246 €0 
42 2049 E 3.137.588 15,540 E 201 .904 €17.797.023 €0 €0 6,018 E 521 .365 €0 E3.JOO.n1 15,540 E 212.405 E 16.689.335 €0 €0 6,018 E.548.480 €0 
43 2050 E 3.690 178 16,589 E 222.448 E 18.020.371 €0 EO 6,530 E 565.149 EO E 3.414.391 16,589 E 205.823 E 16.895158 EO €0 6,530 €522.913 €0 
44 2051 E 3.807.386 17,709 €215.001 E 18.235.3n EO €0 7,085 E 537.421 €0 €3.531 .609 17,709 E 199.428 E 17.094.586 •o €0 7,065 €498.493 €0 
45 2052 E 1.008.161 18,904 €53.330 E 18.288.703 €0 EO 7,687 E 131.155 €0 E 3.652.539 18,904 E 193.215 E 17.287.800 €0 €0 7,61J7 €475.173 €0 
48 2053 €4 .053.084 20,180 €200.846 E 18.489.549 €0 €0 8,340 €485.973 €0 E3.m.29e 20,180 E 187.180 E 17.474.980 EO €0 8,340 €452.906 €0 
47 2054 E4.181 .7SM 21,542 €194.121 E 18.683.670 €0 €0 9,049 €462.125 ED E 3.906.007 21,542 E 181 .319 E 17.656.298 •o €0 9,049 €431 .648 €0 
48 2055 E4.314.5n 22,996 E 187.620 E 18.871 .290 €0 €0 9,818 €439.446 €0 €4.036.791 22,996 E 175.e28 E 17.831 .926 €0 €0 9,818 €411 .357 €0 
49 2056 E3.893.on 24,549 E 158.586 E Hl.029.876 €0 €0 10,653 E 365.452 €0 E4.175.n8 24,549 E 170.103 E 18.002.029 €0 €0 10,653 €391.990 EO 
50 2057 E 3.147.788 26,206 € 120.11 9 E 19.149.995 €0 €0 11,558 €272.341 €0 €4.317.101 26,206 € 164.740 E 18.166.768 €0 €0 11,558 €373.508 EO 

E 15.501.522 E 17.n2 628 €14.969.183 € 16.669.661 
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De waarde gelarkeerd 

Kostenprognose 
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De waarde g6 rkeerd april 2006 

Opbrengsten prognose ■ vaste plaatsen en abonnementen ■ kortparkeren D verhuur en overig 
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