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Opgave 2 Parkeerbeleid 

Alle parkeergarages in het centrum van een middelgrote stad zijn 
eigendom van de particuliere onderneming Allpark. 

Een gemeentelijk onderzoek naar de relatie tussen parkeertarieven en de 
totale vraag naar parkeerplaatsen in deze parkeergarages laat zien dat 
deze kan worden weergegeven met de volgende vraagvergelijking: 
Qv  2.000 P  10.000 

waarbij: 
Qv  totale vraag naar parkeerplaatsen in de parkeergarages in hele uren  
P   parkeertarief in euro’s per uur.  

De constante kosten per uur zijn voor alle garages samen € 6.000. De 
marginale kosten van één uur parkeren door één auto bedragen steeds 
€ 0,80. Allpark streeft naar maximale totale winst. 

3p 6 Laat met een berekening zien dat het parkeertarief door Allpark dan op 
€ 2,90 per uur wordt gesteld. 

2p 7 Bereken de totale winst per uur van Allpark bij een tarief van € 2,90. 

Een groot deel van de automobilisten maakt bij dit tarief geen gebruik van 
de parkeergarages, maar parkeert elders in de stad. De bewoners ervaren 
dit als overlast. De gemeente overweegt daarom een maximumtarief van 
€ 2 per uur in te voeren voor alle parkeergarages. 

1p 8 Leg uit dat bij het parkeren in de wijk sprake is van een extern effect. 

2p 9 Bereken de verandering van het consumentensurplus per uur die als 
gevolg van invoering van het maximumparkeertarief zal optreden. 

De manager van Allpark kan de invoering van het maximumparkeertarief 
accepteren, onder voorwaarde dat hij ter compensatie op de zaterdagen 
een hoger tarief kan vragen: “De vergelijking uit het onderzoek geeft de 
gemiddelde vraag naar parkeerplaatsen over alle dagen van de week. Ik 
schat dat op de zaterdagen, met veel winkelpubliek, de prijselasticiteit van 
de vraag naar parkeerplaatsen anders is dan door de week.” 

2p 10 Verklaar dat door dit verschil in prijselasticiteit de manager met het 
hanteren van twee tarieven een hogere weekomzet verwacht te 
realiseren.  




