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Voorwoord  
 

Voor u ligt een onderzoeksrapport over het concept ‘Holy Parking’. Het concept ‘Holy Parking’ is het  

plaatsen van een geautomatiseerde parkeergarage in de Gouwekerk. Dit verslag is geschreven in het 

kader van de Minor aan de opleiding Accountancy aan de Hogeschool Rotterdam en in 

samenwerking met het Mandeville Academy. Vanaf september 2018 tot en met februari 2019 zijn wij 

bezig geweest met het onderzoeken naar de mogelijkheid van het concept ‘Holy Parking’. 

 

Voor het verstrekken van deze opdracht willen wij Mandeville Academy bedanken, in het bijzonder 

Harry Veenendaal als opdrachtgever en Tiamo als begeleidende student. Verder willen wij meneer 

Bou Rached en mevrouw Jansson bedanken voor de medewerking en begeleiding vanuit Hogeschool 

Rotterdam.  

 

Dit onderzoek begon bij ons explosief. Dit kwam, doordat wij meteen wilden starten en allerlei 

ideeën hadden over de aanpak van het onderzoek. Echter was dit niet de juiste aanpak, omdat we 

meteen wilden beginnen zonder enige richtlijn. 
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Samenvatting 
Deze samenvatting bevat alle belangrijke informatie met betrekking tot het onderzoek en de hierbij 
behorende bevindingen. Deze samenvatting is zelfstandig te lezen van het rapport en bied daarin een 
kort inzicht. Voor de volledige onderbouwing, zie het volledige rapport. 
 
Aanleiding 
Vanuit een samenwerking met Mandeville Academy en de Hogeschool Rotterdam is een onderzoek 
uitgevoerd naar de constructie van een volautomatische parkeergarage in de Gouwekerk in Gouda. 
Dit idee is ontstaan doordat de Gouwekerk een lange tijd leegstaat en een bestemming zoekt voor 
een langere termijn. Tevens zijn er plannen om de binnenstad autovrij te maken in Gouda, hierdoor 
zal een groot parkeerprobleem kunnen ontstaan. Om dit onderzoek uit te voeren is de volgende 
hoofdvraag samengesteld: 
 
In hoeverre is het haalbaar om een parkeergarage in de Gouwekerk te realiseren, rekening houdend 
met de integriteit, financiële haalbaarheid binnen en de wensen/eisen van de opdrachtgever. 
 
Deelvragen en onderzoeksverantwoording 
 
Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen vastgesteld: 
 

• Hoeveel auto’s kunnen er in de Gouwekerk? 

• Wat zijn de kosten voor het project?  

• Wat is de kostprijs voor het parkeren in de Gouwekerk? 

• Wat is de terugverdientijd van het project?  

• Waar moet op gelet worden bij het bouwen van een parkeergarage in de Gouwekerk, zonder 
de integriteit aan te tasten? 

• In hoeverre zou het mogelijk zijn om de parkeergarage af te breken, zonder de integriteit van 
het rijksmonument aan te tasten? 

 
Uiteindelijk zal er uit deze deelvragen een advies komen of dit plan haalbaar is en in welke vorm. Om 
hierover een advies te kunnen geven is eerst onderzoek gedaan naar de inhoud van de Gouwekerk 
door metingen uit te voeren. Om de investering vast te stellen is advies ingewonnen bij Ortec, een 
partner van Mandeville en door middel van deskresearch naar begrotingen van andere 
parkeergarages.  
 
De omzet is vastgesteld door de doelgroep vast te stellen door middel van verschillende analyses 
zoals de DESTEP, SWOT en Business Model Canvas. Daarnaast is een concurrentieanalyse uitgevoerd 
naar parkeergarages in Gouda. Uiteindelijk is hieruit een verwachte bezettingsgraad berekend en een 
prijs vastgesteld.  
 
Voor de integriteit is gekeken naar de bouwnormen. Deze bouwnormen zijn grotendeels gehaald uit 
de NEN. Dit is een handboek voor bouwkundigen met alle bouwkundige regels. Ook is gevraagd aan 
het exploiterende bedrijf wat zij al wisten wat betreft de bouwmogelijkheden. Zij gaven aan dat er 
niks aan gedaan mag worden zonder vergunning en deze zal aangevraagd moeten worden bij de 
gemeente. 
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Het onderzoek 
 
De volgende zaken zijn naar voren gekomen uit het onderzoek en zijn kort toegelicht in de 
samenvatting. 
 

- Doelgroep 
De doelgroep is vastgesteld door een DESTEP-analyse uit te voeren en daaruit kwam naar 
voren dat het aantal bedrijven stijgt en het toerisme in de lift zit. Hierdoor is gekozen om 
doordeweeks bedrijfsabonnementen aan te bieden en in het weekend voornamelijk in te 
zetten op toeristen op uurtarief. 
 

- Capaciteit auto’s 

In het onderzoek is naar voren gekomen dat er een maximale capaciteit is van 180 

parkeerplekken. In het onderzoek is naar voren gekomen dat innovatie een erg belangrijk 

onderdeel is. Zodoende is rekening gehouden met het aantal toenemende elektrische auto’s 

die op de markt komen. Hiervoor zijn zogenoemde E-parking plaatsen ter beschikking 

gesteld. De E-parking plaatsen worden geschat op 20% procent van het maximale capaciteit 

wat neerkomt op 36 parkeerplekken.  

- Totale kosten 
De totale kosten van dit project zijn geraamd op €3.338.355 op basis van de maximale 
capaciteit die het project toe laat. Dit is onder te verdelen in een aantal componenten. 
Tevens is er een jaarlijkse kostenpost voor personeel, onderhoud en licenties. 
 

- Verwachte omzet 
De verwachte opbrengsten die voortvloeien uit het project zijn €653.366 op basis van de 
volgende verdeling. 
 

- Product A: €448.163 (basis van €18 euro per dag = €3,20 per uur). 
- Product B: €64.800 (abonnementsvorm van 24 uur service). 
- Product C: €81.000 (abonnementsvorm voor werkend Gouda). 
- Product D: €59.403 (plekken die omzet genererend zijn i.v.m. Product C). 

 

- Terugverdientijd 

De bijbehorende terugverdientijd is 5,8 jaar. Dit is op basis van de maximale capaciteit van het 

project en een optimistisch ingeschat realistisch omzetplan. Deze terugverdientijd is te 

reduceren tot 3,7 jaar wanneer gekozen wordt om slechts de 2 verdiepingen te plaatsen. 

Advies 

Het advies luidt echter om te kiezen voor 5,8 jaar, dit in verband met de hogere omzet wanneer de 

kosten zijn terugverdiend na 5,8 jaar, tevens de hierbij aansluitend groeiende behoefte aan 

parkeerruimte. Er is hierbij ook rekening gehouden om eerst voor twee lagen te kiezen en het in de 

toekomst te verbouwen, dit is echter ook niet gewenst in verband met de stillegging van de 

parkeergarage bij een eventuele verbouwing. 
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Inleiding en onderzoeksverantwoording  
In combinatie met de ambitie van Gouda om de binnenstad autovrij te maken en het leegstaan van 

de Gouwekerk, wilt de gemeente Gouda deze problemen oplossen door de Gouwekerk te gebruiken 

als een tijdelijke parkeergarage totdat een definitief bestemming voor de Gouwekerk is gerealiseerd. 

De aanleiding van dit onderzoek is dat gemeente Gouda de ambitie heeft om de binnenstad van 

Gouda autovrij te maken. Vanwege het leegstaan van de Gouwekerk in Gouda, is Mandeville 

Academy met een plan gekomen, om de leegstand van de Gouwekerk te gebruiken als een tijdelijke 

oplossing voor het autovrij maken van de binnenstad. Het plan is om een tijdelijke parkeergarage in 

de Gouwekerk te installeren. 

Vele investeringsplannen zijn vooraf gegaan, maar tot heden is  geen geschikt plan voor de 

Gouwekerk van Gouda. Daarvoor heeft Mandeville Academy hulp ingeschakeld van de Hogeschool 

Rotterdam. De Hogeschool Rotterdam heeft ons ter beschikking gesteld om tijdens de minor hier 

onderzoek naar te doen.  

In het opdrachtformulier staat vermeld dat een businessplan opgesteld dient te worden, om te kijken 

naar de haalbaarheid voor het plaatsten van een parkeergarage in de Gouwekerk. Er dient een 

onderzoek uitgevoerd te worden naar de realisatie van het project. Zo dient een kosten en baten 

analyse gemaakt te worden en zo nodig dient een aanvullend onderzoek verricht te worden ter 

ondersteuning van de realisatie van het project.  Tijdens dit onderzoek willen wij toetsen in hoeverre 

het financieel mogelijk is om een parkeergarage te bouwen in de Gouwekerk te Gouda. 

Uit de aanleiding en de doelstelling komt naar voren dat  een onderzoek uitgevoerd dient te worden 

naar de realisatie van een parkeergarage in de Gouwekerk, zonder de integriteit van het 

rijksmonument aan te tasten. Hieruit volgt de volgende hoofdvraag in SMART geformuleerd voor dit 

onderzoek: 

In hoeverre is het haalbaar om een parkeergarage in de Gouwekerk te realiseren, rekening houdend 

met de integriteit, financiële haalbaarheid binnen en de wensen/eisen van de opdrachtgever. 

Om te komen tot de beantwoording van de onderzoeksvraag, is een aantal deelvragen opgesteld. Dit 

betreffen de volgende deelvragen: 

❖ Hoeveel auto’s kunnen er in de Gouwekerk? 

❖ Wat zijn de kosten voor het project?  

❖ Wat is de kostprijs voor het parkeren in de Gouwekerk? 

❖ Wat is de terugverdientijd van het project?  

❖ Waar moet op gelet worden bij het bouwen van een parkeergarage in de Gouwekerk, zonder 

de integriteit aan te tasten? 

❖ In hoeverre zou het mogelijk zijn om de parkeergarage af te breken, zonder de integriteit van 

het rijksmonument aan te tasten? 

Dit onderzoek omvat enerzijds een literatuurstudie van de wet- en regelgeving en anderzijds een 

studie van de praktijk. De tweede en de derde deelvraag zijn beschrijvende deelvragen. Maar bij de 

vierde en vijfde deelvraag wordt er naar de wet gevraagd rondom rijksmonumenten. Hierbij moeten 

wij de wetten en de omvang van het project weten om een goede conclusie te kunnen maken over 

de haalbaarheid en kosten van het project.  
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Tijdens het project heeft er bij enkele deelvragen aanpassing plaatsgevonden. Dit kan komen doordat 

wij aan het begin van dit project dachten dat we de goede kant opgingen, maar uiteindelijk niet op 

het gewenste antwoord kwamen. Dit heeft ervoor gezorgd dat niet alle deelvragen op de vooraf 

besloten manier werden beantwoord. Onderstaand wordt per deelvraag uitgelegd wat het originele 

plan was en wat het eindresultaat is. Ook zal hierin toegelicht worden welke gebeurtenissen hiervoor 

de oorzaak waren. Bij elke deelvraag zal er ook toegelicht worden welke keuzes zijn gemaakt en 

waarvoor wij voor deze keuze hebben gekozen.  

❖ Hoeveel auto’s kunnen er in de Gouwekerk? 

Origineel plan: Bij het opstellen van de plan van aanpak is er geen rekening mee gehouden dat we de 

capaciteit zelf moesten berekenen. Dit komt doordat aan het begin van het project de impressie naar 

voren kwam dat wij een business plan moesten berekenen en dat hier de capaciteit al was bepaald. 

Bij navraag bleek dat wij zelf de capaciteit moesten berekenen.  

Uitvoering: Om er achter te komen hoeveel auto’s in de gouwekerk kunnen, moesten we eerst weten 

hoe groot deze kerk daadwerkelijk is. Hiervoor is een afspraak met het exploiterende bedrijf gemaakt 

om de kerk te kunnen bezichtigen. Eenmaal binnen in de kerk is er met behulp van een laser die 

afmetingen meet, een ruwe schets gemaakt. Tijdens het gesprek met het exploiterende bedrijf is er 

een plattegrond aangevraagd van de kerk zodat we de oppervlaktes zoals er berekent was 

gecontroleerd konden worden. Voor het antwoord op de vraag hoeveel auto’s ingedeeld kunnen 

worden is gekeken hoeveel er met behulp van de bouwtekening per verdieping geplaatst kunnen 

worden. Dit is afzonderlijk voor elke verdieping gedaan resulterend tot 180 auto’s. 

❖ Wat zijn de kosten voor het project?  

Origineel plan: De deelvraag wordt beantwoord door een gesprek te voeren met een professional, 

om een gedetailleerd plan op te kunnen stellen waarmee er offertes opgevraagd worden met 

betrekking tot het maken van een automatische parkeergarage. Hierin zit fieldresearch om uit te 

zoeken welke bedrijven hiervoor het meest geschikt zijn.  

Uitvoering: De deelvraag is beantwoord door een offerte aanvraag te doen met daarin de 

specificaties van het plan. Nadat alle e-mails verstuurd waren is er enige tijd overheen gegaan. 

Helaas is hier nooit antwoord op gekregen. Hierna is besloten om met een aantal bedrijven te bellen 

die hierin konden faciliteren. Hieruit kwam dat het per parkeerplek 20 tot 100 duizend euro zou 

kosten. deze kosten waren naar ons mening niet betrouwbaar in te schatten. Hierna is besloten de 

kosten zo goed mogelijk te schatten aan de hand van andere investeringsprojecten die gemeentes 

hebben gedaan in gelijksoortige projecten. Nadat aan alle componenten een schatting was 

verbonden, is dit verwerkt in een overzicht in Excel. 
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❖ Wat is de kostprijs voor het parkeren in de Gouwekerk?  

Origineel plan: De deelvraag bestaat uit een onderzoeksvraagstuk. De vraagstelling kan beantwoord 

worden door de opbrengsten op te zoeken van het parkeren door middel van een 

concurrentenanalyse. Er zal rekeningen gehouden worden met de bezetting en de beschikbaarheid 

van het aantal parkeerplaats. Hiervoor zal rekening gehouden moeten worden met een hogere 

kostprijs doordat de mensen in een kerk kunnen parkeren. Hier zal een interview komen met mensen 

in Gouda of de mensen bereid zijn meer te betalen omdat ze in een kerk staan geparkeerd.  

Eindresultaat: Op het moment van afspreken voor de interview, bedachten wij dat dit geen 

toegevoegde waarde gaf aan het project. Dit is nu gedaan doormiddel van een concurrentie analyse, 

welke inzicht geeft in de prijzen, sterke en zwakke punten. Dit wil zeggen wij er van uit zijn gegaan 

van eenzelfde bedrag als de concurrentie aanhoud, verminderd met de zwaktes en vermeerderd met 

de extra’s die dit project een afnemer biedt. Tevens is rekening gehouden met de verschillende 

producten die een parkeergarage kan aanbieden. Ook deze hebben wij onderzocht doormiddel van 

eenzelfde concurrentie analyse.  

❖ Wat is de terugverdientijd van het project?  

Origineel plan: De terugverdientijd van het project wordt berekend aan de hand van deelvraag 1 en 

2. Er zal een kosten- en batenanalyse worden samengesteld waaruit we de terugverdientijd kunnen 

bepalen. Er zal een interview moeten komen met de eigenaar van de Gouwekerk om uit te zoeken 

wat de gewenste terugverdientijd is. Wij zullen met de kosten- en batenanalyse antwoord  geven op 

de terugverdientijd van het project. 

Eindresultaat: De deelvraag is beantwoord aan de hand van het vooraf afgesproken plan. zodoende is 

gebruik gemaakt van de gemaakte kosten en deze tegen de opbrengsten te zetten. Hieruit kan een 

break even point worden geconcludeerd wat betekent dat het project is terugverdiend. 

❖ Waar moet op gelet worden bij het bouwen van een parkeergarage in de Gouwekerk, 

zonder de integriteit aan te tasten? 

Origineel plan: Dit zal een literatuuronderzoek worden om uit te zoeken. De Gouwekerk is een 

gebouw wat een cultureel erfgoed is van Nederland. Hierdoor het belangrijk dat bij het bouwen van 

paarkeerplaats in zo’n gebouw een beperkt gebied gebouwd kan worden. Er moeten dus regels zijn 

van de wet die aangeven tot hoeverre dit in een kerk verbouwd kan worden. 

Eindresultaat: om deze vraag te beantwoorden is gekeken naar de bouwnormen. Deze bouwnormen 

zijn grotendeels gehaald uit de NEN. Dit is een handboek voor bouwkundigen met alle bouwkundige 

regels. Ook is gevraagd aan het exploiterende bedrijf wat zij al wisten wat betreft de 

bouwmogelijkheden. Zij gaven aan dat er niks aan gedaan mag worden zonder vergunning en deze 

zal aangevraagd moeten worden bij de gemeente. 

❖ In hoeverre zou het mogelijk zijn om de parkeergarage af te breken, zonder de integriteit 

van het rijksmonument aan te tasten?  

Eindresultaat: De deelvraag is uiteindelijk niet in het verslag gebruikt. Tijdens het interview met Harry 

Veenendaal werd duidelijk dat het niet om een tijdelijke oplossing ging. Dit is alleen verteld omdat, 

dit een monument betreft. De inwoners van Gouda vinden dit geen goede oplossing voor de 

Gouwekerk. Hierdoor heeft Harry aangegeven dat dit tijdelijk is, zodat er geen klachten komen van 

omwonende.   
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Bepaling van de scope 
In dit onderzoek zal geen rekening gehouden worden met de meningen van het publiek, omdat dit 

geen invloed heeft op de. De mening van het publiek kan zijn dat sommige mensen liever geen 

parkeergarage willen hebben in een Rijksmonument, hier houden wij geen rekening mee. De kans 

dat Christelijke mensen liever niet willen dat een kerk wordt omgebouwd tot een tijdelijke 

parkeergarage, wordt buiten beschouwing gelaten.  

In dit onderzoek houden we ook geen rekening met het feit dat sommige mensen liever niet in de 

Gouwekerk willen parkeren, zoals mensen met een Islamitisch geloof.  

Dit wordt buiten beschouwing gelaten omdat publieke opinies niet opgezocht kunnen worden in een 

database. En zou men dit willen onderzoeken dan is dit erg tijd rovend gezien de hoeveelheid 

enquêtes er afgenomen moeten worden om representatief en betrouwbare informatie ter 

beschikking te krijgen. 
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Theoretisch kader 
 

SWOT 
De SWOT-analyse is een opsomming van kansen en bedreigingen in de markt en sterktes en zwaktes 
van de organisatie. SWOT staat voor de Engelse termen Strengths, Weaknesses, Opportunities en 
Threats. Met behulp van dit marketingmodel kan later een goede marketingstrategie bepaalt 
worden. De Sterktes en zwaktes zijn interne punten, de kansen en bedreigingen komen uit de 
externe omgeving van de bedrijfsactiviteit.  
 

Business Model Canvas 
Het Business Model Canvas is een beknopt ondernemingsplan. Dit model bestaat uit 9 bouwstenen, 
deze stenen focussen zich op de klanten, logistiek en het financiële plaatje. In het midden staat de 
waardepropositie, dit is de toegevoegde waarde voor de klant.  
 

DESTEP 
De Destep analyse is een marketingmodel bestemd om een beeld te krijgen van de macro omgeving 
waarin de bedrijfsactiviteit zich bevind. Bij deze analyse zal worden gekeken naar externe invloeden 
voor een parkeergarage in een kerk in de binnenstad van Gouda. Dit model bestaat uit zes 
componenten, namelijk Demografisch, Economisch, Sociaal-Cultureel, Technologisch, Ecologisch en 
Politiek-juridisch. (Eelants, 2016) Door deze zes onderdelen te analyseren kunnen hierdoor de kansen 
en bedreigingen in kaart worden gebracht. Deze zullen vervolgens verwerkt worden in de SWOT 
analyse.   
 

Concurrentiemodel 
De concurrentieanalyse is een kracht in het 5-krachtenmodel van Porter. De concurrentieanalyse 
houdt zich bezig met de directe concurrente in de branche. De directe concurrenten worden 
individueel geanalyseerd.  
 
Dit concurrentiemodel is een hulpmiddel voor nieuwe bedrijven in een regio. In de 
concurrentenanalyse staan de bestaande concurrenten in dezelfde branche toegelicht. De nieuwe 
bedrijven kunnen op deze manier beter afwegen of het een goed idee is om zich in de regio te 
vestigen. 
 

Volautomatisch parkeergarage 
Een volautomatische parkeergarage is een parkeergarage waarin de bestuurder met zijn auto in de 
entreeruimte rijdt en daarna zijn voertuig verlaat.  
 
Als de auto in de entreeruimte staat, meet de ruimte het gewicht en afmetingen van de auto. Aan de 
hand van deze gegevens, wordt een parkeerplaats gezocht voor het voertuig. In de meeste gevallen 
wordt met autoliften gewerkt. Bij een volautomatisch parkeersysteem kan de gehele garage tijdelijk 
niet gebruikt worden tijdens onderhoud. 

Terugverdientijd 
De terugverdientijd geeft aan hoe lang het duurt voordat de cumulatieve inkomsten van het project 
hoger zijn dan de cumulatieve uitgaven. Hoe korter de terugverdientijd, hoe beter het project.    
De terugverdientijd laat aan de investeerder zien hoe lang het gaat duren voordat het project 
winstgevend wordt.  
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Hoofdstuk 1. Gouwekerk 
In dit hoofdstuk zal de omgeving worden onderzocht waar de parkeergarage gebouwd zal worden. 
De kansen en bedreigingen zullen in kaart worden gebracht, net zoals de sterktes en zwaktes. 
Daarnaast is er doormiddel van verschillende analyses een doelgroep vastgesteld. Deze informatie zal 
in verdere hoofdstukken gebruikt worden voor de omzet en de kosten. 
 

1.1 Geschiedenis van de Gouwekerk 
De Gouwekerk (Sint-Jozefkerk) is een kruiskerk in 
de Nederlandse stad Gouda. Het woord kruiskerk 
wil zeggen dat een kerkgebouw een plattegrond 
heeft in een kruisvorm. Tussen 1902 en 1904 
werd de Sint-Jozefkerk gebouwd. De kerk wordt 
door de bevolking de Gouwekerk genoemd. De 
Gouwekerk heeft de hoogste kerktoren van heel 
Gouda. Deze kerktoren is 80 meter hoog.  
 
De Gouwekerk is ontworpen door Christianus 
Petrus Wilhelmus Dessing (C.P.W. Dessing). 
C.P.W. Dessing was een architect van vooral 
Rooms-Katholieke gebouwen, maar hij heeft ook 
een aantal andere gebouwen ontworpen, zoals 
de Allerheilige Hart van Jezuskerk in De Noord 
(Heerhugowaard) en de Theodursstichting in 
Gouda. C.P.W. Dessing bouwde voornamelijk 
volgens eigen ontwerp, maar was ook uitvoerder 
voor ontwerpen van andere architecten. 
 
In de jaren zeventig werd door het kerkbestuur 
besloten de kerk te verkopen. Vanaf 1979 was de 
kerk eigendom van de stichting Johan Maasbach 
Wereldzending tot juni 2018. De stichting 
verkocht de Gouwekerk in juni 2018 aan een 
particuliere belegger uit Stolwijk.  
 

1.1.1 Juridisch structuur 
Met het krijgen van deze opdracht van Mandeville Academy moet er inzicht verkregen worden in de 
uiteindelijke belanghebbende. Hierdoor is er beter beeld wie de eigenaren zijn van de Gouwekerk en 
het verwachte eindbestemming van de Gouwekerk.  
 
Momenteel exploiteert White House Development de Gouwekerk van een particuliere belegger. 
White House Development heeft pas geleden de Gouwekerk omgetoverd tot een ijsbaan. 
De eerder benoemde particuliere belegger die eigenaar is van de Gouwekerk is volgens het 
aanspreekpunt van White House Development Tsjechov B.V. gevestigd in Gouda. Het bedrijf doet 
projectontwikkelingen in de bouw. Naast Tsjechov B.V. zijn er op dezelfde locatie andere bedrijven 
aanwezig welke diverse werkzaamheden uitvoeren van maatschappelijk werk tot financiële holdings.  
 
De eerder benoemde particuliere belegger die eigenaar is van de Gouwekerk is Tsjechov B.V. 
gevestigd in Gouda. Het bedrijf is een projectontwikkelaar in de bouw. Naast Tsjechov B.V. zijn er op 
dezelfde locatie andere bedrijven aanwezig die maatschappelijk werk verrichten. 
  

Afbeelding 1: Voorkant Gouwekerk 
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Afbeelding 2: Hoogtes Gouwekerk 

 

1.1.2 Grootte 

 

 
In de bovenstaande afbeelding is de plattegrond van de Gouwekerk te vinden. De gouwekerk heeft 
een lengte van 55 meter en een breedte van 34 meter. De afmeting van een parkeerplaats is 5 meter 
lang en 2,5 meter breed. Er zijn verschillende hoogtes in de kerk. Deze verschillende hoogtes zijn 
aangegeven met elk een aparte kleur. Een aantal ruimtes in de kerk zijn niet geschikt om te dienen 
als een parkeerplek. Hier kunnen eventuele installaties terecht, waardoor de ruimte een functie 
heeft.  
 
De begane grond van de Gouwekerk heeft een oppervlakte van 1.250m2, en het Oksaal een 
oppervlakte van 108m2. Het oksaal is een balkon boven de ingang van de Gouwekerk.  

 
Om vanaf de openbare weg uiteindelijk de auto binnen op de beweegplaat te rijden is er genoeg 
ruimte nodig. De in- en uitgang dienen breed genoeg te zijn om een auto door de in- en uitgang heen 
te rijden. De in- en uitgang dienen ruim 2,5m breed te zijn voor de toegankelijkheid van een auto. 
Binnen of voor de in- en uitgang van de kerk dient voldoende ruimte aanwezig te zijn om in en uit te 
stappen, met een ruime verdiepingshoogte. Echter is het niet mogelijk voor de Gouwekerk om een 
doorgang te laten plaatsvinden, doordat de in- en uitgang niet breed genoeg zijn. De in- en uitgang 
mogen niet aangepast worden in verband met het behoud van de integriteit van de kerk.   

Figuur 3 Oppervlakte 
oksaal Afbeelding 3: Oppervlakte begaande grond Gouwekerk 

Afbeelding 4: Oppervlakte Oksaal Gouwekerk 
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1.2  Analyse Gouwekerk 
Gouda heeft een inwonersaantal van ongeveer 73.000 (Statistiek, 2018). Gouda ligt tussen Utrecht 
en Rotterdam/Den Haag in en de meest voorkomende route loopt derhalve ook via Gouda tussen 
deze steden.   
 
Zoals eerder verteld bij de geschiedenis van Gouda is de stad redelijk oud. Het centrum bestaat 
daardoor uit vele smalle straten en grachten, dit zorgt voor complicaties bij het parkeren. Parkeren 
voor het centrum geschiedt voornamelijk in parkeergarages op 10-15 minuten lopen en langs de 
straat in het centrum. Voor de laatstgenoemde mogelijkheid is beperkte parkeerruimte. Tevens zijn 
een aantal plekken in het centrum bestemd voor omwonenden met parkeervergunningen.  
 

1.2.2 Doelgroep 
De doelgroep bestaat uit toeristen en bedrijven.  
 
Het parkeertekort heeft zich kenbaar gemaakt in het bedrijfsleven. Om extra winst te generen 
kunnen er vaste plekken verhuurd worden aan de bedrijven in het centrum van Gouda. De bedrijven 
kunnen de parkeerplekken huren van maandag tot vrijdag voor een aangepaste verkoopprijs. De 
tarievenlijst voor de bedrijven wordt berekend in hoofdstuk 5 - concurrentieanalyse. 
 
Wanneer weinig vraag is naar het product zal er weinig verkocht worden, derhalve is de doelgroep 
keuze van groot belang. In de DESTEP analyse zijn de externe ontwikkelingen geanalyseerd en met 
deze informatie is gekozen voor een doelgroep focus.  
 
De doelgroep zal doordeweeks voor een groot deel bestaan uit bedrijfsparkeerplaatsen. Deze 
parkeerplekken zorgen voor een vaste parkeerplaats voor bedrijven in het centrum. Op nummerplaat 
registratie hebben deze bedrijven recht op een parkeerplaats van maandag tot en met vrijdag. De 
meeste bedrijven zijn vaak in het weekend gesloten en hebben daarom geen abonnement voor een 
volledige week nodig. 
 
In het weekend zullen de parkeerplaatsen voornamelijk gebruikt worden door toeristen en 
winkelend publiek. Deze betalen een uurtarief in plaats van een vast tarief. De toeristen komen 
voornamelijk uit Nederland, Duitsland en België, zij komen voornamelijk in het weekend.  
 
Customer Relation (klanten contact) 
De Customer Relationships zijn van cruciaal belang, aangezien een tevreden klant vaker terug zal 
komen en een positieve referenties zal achterlaten.  
 
De parkeerplaats is geautomatiseerd en vertrouwd derhalve op technologie. Dit betekent dat weinig 
direct klantencontact zal plaatsvinden. De klanten zullen tevreden zijn als hun auto zo snel mogelijk 
geparkeerd is en deze zo snel mogelijk rijklaar is. Wanneer er problemen zijn met het systeem zal een 
klant de servicelijn kunnen bellen, zodat het probleem zo snel en adequaat mogelijk opgelost kan 
worden. 
 
Wanneer deze zaken goed zijn geregeld, zal dat goede reclame opleveren voor het bedrijf en zullen 
klanten herhalingsaankopen maken.  
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1.2.3 DESTEP 
Demografisch 
Gouda bestaat uit 73.000 inwoners per augustus 2018. (Gouda) Van deze 73.000 is ongeveer 75% 
autochtonen. Er is tevens een redelijke Marokkaanse gemeenschap met 10% van de inwoners. De 
overige groepen allochtonen zorgen voor de andere 15% van de inwoners van Gouda. Zie voor de 
absolute getallen de tabel hieronder.  

 

Tabel 1 - Demografische cijfers in Gouda per 2016 

In Gouda is er sprake van vergrijzing, dit kan invloed hebben op het autobezit. De groep onder 20 jaar 
en boven de 67 jaar heeft de auto minder vaak noodzakelijk nodig. De vergrijzing zal daardoor 
kunnen zorgen dat 67+’ers in het centrum wellicht in de toekomst open staan voor deelauto’s 
doordat ze niet dagelijks de auto nodig hebben. De parkeergarage kan een uitkomst bieden voor de 
opslag van deze auto’s.  Zie onderstaande tabel voor de ontwikkeling van de leeftijdsgroepen in de 
binnenstad van Gouda. 

 

Tabel 2 - Inwoners in de binnenstad per leeftijdscategorie in percentages 

De gemeente Gouda heeft een prognose gemaakt van de bevolkingsopbouw voor de komende 20 
jaar, hierin is ook de vergrijzing zichtbaar. In 2038 daalt het inwonersaantal in deze prognose terwijl 
het aantal inwoners boven de 65 juist blijft toenemen.  

 

Tabel 3 – Prognose Inwonersaantal gemeente Gouda 
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Economisch 
In de binnenstad van Gouda is een toename van het aantal bedrijven te zien, deze ontwikkeling zal 

zorgen voor meer bedrijfsbezoeken aan de binnenstad. Deze groep zal vaker dicht bij de locatie 

willen parkeren aangezien bezoektijden korter zijn dan bij een toeristisch bezoek. Zie onderstaande 

tabel voor de ontwikkeling van de laatste jaren, hier is een forse stijging waar te nemen. Dit is een 

kans voor de parkeergarage doordat meer vraag komt naar parkeerplaatsen in de binnenstad. 

 

Tabel 4 - Aantal bedrijven in Gouda 

De metaalprijzen zijn momenteel stabiel in Europa (Metaalnieuws), maar staalbedrijven willen meer 

geld gaan vragen voor hun staal. Dit komt voornamelijk door de importheffing in Amerika, echter zal 

het van de vraag afhangen of dit werkelijk zal gaan gebeuren. Wanneer de stijging zal gaan 

plaatsvinden zal dit invloed hebben op de kosten van de constructie.     

 
Sociaal - Cultureel 
In 2017 was een forse stijging te zien van het aantal bezoeken aan VVV kantoren in Gouda (Maud 
Hekman, 2018). Deze stijging is vaak een goede weerspiegeling van het aantal bezoekers in de stad. 
Hieruit blijkt dat Gouda steeds meer toeristen trekt (Molenaar, 2017) en deze kunnen met de auto 
komen. Er zal daardoor meer vraag komen naar parkeerplaatsen in Gouda. Hoewel deze groep 
bereid is verder te lopen, zal de parkeergarage echter wel een goede positie in kunnen nemen 
vanwege de locatie.  
 
Het Nationale Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) heeft het Groene Hart in haar aanbod van 
toeristische trekpleister opgenomen. Dit zal er voor gaan zorgen dat meer toeristen richting het 
Groene Hart en Gouda trekken (Rodenburg, 2018) . Onder de slogan: ‘van koe naar kaas’, zullen de 
toeristen naar Gouda komen.  
 
Uit onderzoek van het CBS naar gelovige in 2015 komt naar voren dat 31,5% christelijk is in de 
gemeente Gouda (Helft Nederlanders is kerkelijk of religieus, 2016). Dit ligt onder het landelijk 
gemiddelde van 39,2%. Echter is 31,5% een aanzienlijk deel van de bevolking en is er een bedreiging 
dat deze mensen tegen het aantasten van een kerk zijn. Dit kan een bedreiging zijn voor het 
draagvlak van het plan in de gemeente en de binnenstad. 
 
 
  



 

17 
 

Technologisch 
Volledig geautomatiseerde parkeergarages zijn al jaren een fenomeen, in Rotterdam is er één met 

150 plaatsen en zijn er ook een aantal in Amsterdam. Er zijn een aantal bedrijven over de wereld die 

zich hierin aan het specialiseren zijn. Deze technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de 

bedrijven er handiger in worden en daardoor de kostprijs daalt. Daarnaast wordt het aanbod groter 

wat voor een kans zorgt, omdat gekozen kan worden uit leveranciers.  

 

Afbeelding 5:Volautomatische parkeergarage 

Ecologisch 
Nederland kent een stijging in het aantal volledig elektrische auto’s (Sterke stijging aantal volledig 

elektrische auto's, 2018). Dit is een kans en een bedreiging. De parkeergarage kan hierop inspelen 

door genoeg oplaadmogelijkheden aan te bieden. Wanneer onvoldoende tot geen mogelijkheden tot 

het opladen van elektrische auto’s zijn, kan de vraag naar deze parkeergarage afnemen.  

 
Politiek – Juridisch 
Voor de bouw in een monumentaal pand zal een vergunning aangevraagd worden (Vergunning vrij 

bouwen), omdat de integriteit maar beperkt mag worden aangetast. Dit is een bedreiging voor de 

realisatie van dit project. 

Er zijn ideeën om centrums van bepaalde steden autovrij te maken. In de laatste jaren is een 

ontwikkeling zichtbaar in het weren van milieu zware auto’s in centrums. Er zijn ideeën om centrums 

van bepaalde steden geheel autovrij te maken. Hiervoor is parkeerruimte nodig, echter zou deze 

parkeergarage in de kerk kunnen zorgen voor deze ruimte. Met een autovrij centrum in het 

achterhoofd kan dit plan daar op inspelen.  
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1.2.4 SWOT 
De SWOT-analyse is een opsomming van kansen en bedreigingen in de markt en sterktes en zwaktes 

van de organisatie. SWOT staat voor de Engelse termen Strengths, Weaknesses, Opportunities en 

Threats. Met behulp van dit marketingmodel kun je later een goede marketingstrategie bepalen. 

Sterktes 
● De kerk bevindt zich op een goede locatie en is op loopafstand van het centrum.  

● Er kan samengewerkt worden met Ortec, een specialist op het gebied van geautomatiseerde 

systemen.  

● De kosten voor het bouwen van een fundering zijn minimaal, doordat het gebouw al bestaat. 

● Er kan overdekt geparkeerd worden en niet buiten aan de straat. 

● Een auto is beter beveiligd dan wanneer het geparkeerd staat aan de straat. 

 

Zwaktes 
● De parkeergarage zal gebouwd worden in een bestaand gebouw. Dit zorgt voor de nodige 

complicaties in realisatie van deze parkeergarage. Er zal rekening gehouden worden met de 

deuren, bepaalde elementen in de kerk en de grond.  

● De parkeergarage is in theorie tijdelijk, hier zal over nagedacht worden bij de constructie. 

● De kerk heeft mogelijk een slechte fundering, hier zal onderzoek naar gedaan worden. Dit 

onderzoek zal extra kosten met zich meebrengen en mogelijk zal de fundering versterkt 

worden met de extra kosten tot gevolg. 

● De kerk is een monumentaal pand en daarom zal de integriteit niet aangetast mogen 
worden. 

● Een storing in een geautomatiseerde parkeergarage zorgt voor problemen bij andere 
geparkeerde auto’s.  

 
De kansen en bedreigingen komen voornamelijk uit de DESTEP analyse en worden daar dan ook 
verder uitgewerkt. 
 
Kansen  

● toename vergrijzing in binnenstad Gouda; 

● toename aantal bedrijven binnenstad Gouda; 

● toename aantal toeristen; 

● elektrisch rijden; 

● toename aantal geautomatiseerde parkeergarages en aanbieders; 

● autovrije centrums in opkomst; 

● Christelijke opinie kan een kans vormen wanneer zij meer bereid zijn te betalen in een kerk; 

 

Bedreigingen 

● 31,5% van Gouda is Christelijk, een parkeergarage in een kerk kan voor minder draagvlak 

zorgen. 

● Vergunning benodigd voor het aanpassen van een monument. 
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1.2.5 Business Model Canvas 
Het Business Canvas Model is een beknopt ondernemingsplan.  Dit model bestaat uit 9 bouwstenen, 
deze stenen focussen zich op de klanten, logistiek en financiële plaatje. In het midden staat de 
waarde propositie, dit is de toegevoegde waarde voor de klant.  
 

 
Afbeelding 6: Business model Canvas 

 
Value Proposition (waardepropositie) 
De waarde propositie bestaat uit verschillende componenten waarin Holy Parking zich onderscheid 
van de concurrentie. Holy Parking zal zich focussen op deze waardes om succesvol te zijn. Hieronder 
zijn de waardes van Holy Parking uitgewerkt: 
 

• parkeren dichtbij het centrum; 

• overdekt parkeren; 

• beveiligd parkeren; 

• parkeren dicht bij god; 

• oplaadmogelijkheden elektrische auto’s; 

• geautomatiseerde parkeerplaats; 

• minder kans op schade; 
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Customer Segments (doelgroep) 
Wanneer weinig vraag is naar het product zal er weinig verkocht worden, waardoor de doelgroep 

keuze van groot belang. In de DESTEP-analyse zijn de externe ontwikkelingen geanalyseerd en met 

deze informatie is gekozen voor een doelgroep focus.  

De doelgroep zal doordeweeks bestaan uit merendeel bedrijfsparkeerplaatsen, deze parkeerplekken 

zorgen voor een vaste parkeerplaats voor bedrijven in het centrum. Op nummerplaat registratie 

hebben deze bedrijven recht op een parkeerplaats van maandag tot en met vrijdag. De bedrijven zijn 

vaak in het weekend gesloten en hebben daarom geen abonnement voor een volledige week nodig. 

In het weekend zullen de parkeerplaatsen voornamelijk gebruikt worden door toeristen en 

winkelend publiek. Deze betalen een uurtarief in plaats van een vast tarief. De toeristen komen 

voornamelijk uit Nederland, Duitsland en België, zij komen voornamelijk in het weekend.  

 
Customer Relation (klanten contact) 
De Customer Relationships zijn van cruciaal belang, aangezien een tevreden klant vaker terug zal 

komen en positieve referenties zal achterlaten.  

De parkeerplaats is geautomatiseerd en vertrouwd derhalve op technologie. Dit betekent dat weinig 

direct klantencontact zal plaatsvinden. De klanten zullen tevreden zijn als hun auto zo snel mogelijk 

geparkeerd is en deze zo snel mogelijk rijklaar is. Wanneer er problemen zijn met het systeem zal een 

klant de servicelijn kunnen bellen zodat het probleem zo snel en adequaat mogelijk opgelost kan 

worden. 

Wanneer deze zaken goed zijn geregeld, zal dat goede reclame opleveren voor het bedrijf en zullen 

klanten herhalingsaankopen maken.  

Channels (verkoopkanalen) 

Via de verkoopkanalen worden de klanten bereikt, het geeft tevens aan hoe mensen hun aankopen 

kunnen maken. De klanten zullen bij Holy Parking op verschillende manieren bereikt worden.  

Allereerst zal Holy Parking een website en app om eventuele reserveringen te plaatsen. Daarnaast zal 

op de website een uitleg over het systeem zijn opgenomen doordat dit een inkijk geeft in de werking 

van een geautomatiseerde parkeergarage. De reserveringen kunnen gemaakt worden voor een dag, 

daarnaast kan een week- en jaarabonnement worden aangeschaft voor voornamelijk bedrijven.  

Op de website is de huidige beschikbaarheid terug te vinden. De parkeerplaats is van de klanten met 

reserveringen, zodat zij altijd een plek beschikbaar hebben 

De parkeergarage zal ook op de borden worden opgenomen, zodat klanten via deze borden ook naar 

de Holy Parking parkeergarage worden geleid. Dit zal in samenwerking met de gemeente worden 

gedaan en zorgt voor een informatievoorziening.  

Bij reserveringen en abonnementen kan er online betaald worden en geschiedt binnenrijden op 

kentekenplaat. Klanten zonder reservering kunnen achteraf bij het ophalen van de auto betalen bij 

een parkeerautomaat met een verkregen bon. Dit kan contant of met een pinpas. 
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Key activities (Kernactiviteiten) 
De kernactiviteit zijn de belangrijkste activiteiten van een bedrijf, deze activiteiten dienen goed 
geregeld te zijn, voordat naar extra activiteiten gekeken kan worden. In het geval van een volledig 
geautomatiseerde parkeergarage is de kernactiviteit parkeren. 
 
Het systeem dient foutloos te zijn en geen schade op te leveren voor auto’s. Daarnaast dienen auto’s 
snel ingeladen en uitgeladen worden. Wanneer deze voorwaarden voor de activiteit zijn 
gewaarborgd zal de kernactiviteit goed worden uitgevoerd. 
 
Het systeem zal goed getest worden om eventuele storingen te voorkomen, dit zal in samenspraak 
gaan met één van de belangrijke partners, Ortec. De constructie dient veilig te zijn, een auto mag niet 
naar beneden vallen of beschadigen. Dit zal getest worden voordat de garage open gaat. Om beide 
risico’s te beperken zal er periodieke onderhoud en testen plaats vinden. 
 
Key Partners  
De belangrijke partners spelen een cruciale rol in de voltooiing van het product. Wanneer problemen 
zijn met de partners heeft dat invloed op het product, daarom zal alles gedaan worden om te zorgen 
dat de samenwerking goed verloopt. De belangrijke partners voor Holy Parking zijn: 
 

• De gemeente Gouda: De gemeente zal de vergunning verstrekken en meewerken aan de 
promotie. Dit zal de gemeente doen door borden te plaatsen in de stad en de parkeergarage 
opnemen op de website voor parkeermogelijkheden. 

• Ortec: Ortec zal het systeem gaan maken voor de parkeergarage en is hierdoor van belang 
zijn voor de veiligheid en snelheid van het systeem. Ortec zal tussentijds controleren of het 
systeem nog naar behoren functioneert.  

• Aannemer voor de staalconstructie: De aannemer voor het bouwen van de staalconstructie is 
een strategische partner aangezien zij de constructie gaan installeren. Wanneer deze 
constructie niet juist is kan dat problemen opleveren met het inladen, uitladen en opslaan 
van auto’s.  

 
Key resources (Belangrijkste bedrijfsmiddelen) 
De belangrijkste bedrijfsmiddelen zijn bij Holy Parking belangrijk, omdat gebruik wordt gemaakt van 
systemen en constructies. Daarnaast zal digitaal betaald kunnen worden en is in het beste scenario 
weinig tot geen personeel nodig om de parkeergarage draaiende te houden. 
 
Het systeem van Ortec is het belangrijkste bedrijfsmiddel, dit systeem zal de nummerplaten 
herkennen, een geschikte plaats uitkiezen en de liften aansturen. Wanneer het systeem niet meer 
werkt zal de gehele parkeergarage niet werken.  
 
De constructie is van cruciaal belang, wanneer deze het begeeft op een plek zal dit grote gevolgen 
hebben. Er kunnen claims ingediend worden bij schade en het zorgt voor slechte reclame als de 
constructie het begeeft.  
 
De betalingsautomaat is van belang, want alle betalingen lopen via deze automaat. Wanneer de 
automaat het begeeft, kunnen de auto’s niet worden uitgeladen. Tevens zal de website blijven 
werken voor online reserveringen. 
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Revenue Streams (Verdienmodel) 

De omzet zal gegenereerd worden vanuit verschillende modellen.  

De doordeweekse omzet zal voornamelijk bestaat uit week abonnementen, deze klanten zullen voor 

een week betalen en hebben dan 24/7 recht op hun parkeerplaats. Dit zorgt voor een veiligere en 

constante inkomstenbron. In het weekend zal voornamelijk omzet worden gegenereerd uit 

inkomsten per gebruiksduur. Dit houdt in dat klanten betalen bij het uitrijden van hun auto. Dit tarief 

is gebaseerd op de totale duur van het parkeren.  

De omzet zal verder uitgewerkt worden in hoofdstuk 6-verdienmodel, waardoor het hier niet verder 

is uitgewerkt.  

 

Cost structure (kostenstructuur) 

De kosten bestaan voornamelijk uit vaste kosten voor de bouw van de constructie en de installatie 

van het systeem. Daarnaast zijn er variabele kosten voor de parkeergarage per jaar, deze zijn echter 

gering. De investeringskosten bestaan uit het systeem en de constructie. Dit is een eenmalige 

investering welke terugverdient dient te worden in een aantal jaren met de revenue stream. 

De vaste kosten bestaan uit kosten voor elektriciteit en vast personeel voor de administratie en 

dagelijkse leiding. De variabele kosten bestaan uit onderhoud van het systeem en de constructie. 

Daarnaast zal personeel stand-bye staan voor storingen. De kosten worden verder verwerkt in 

hoofdstuk 3- kosten 

1.3 Het Plan 
Het concept Holy Parking is ontstaan vanwege het leegstaan van de Gouwekerk en het verminderen 
van het autoverkeer in Gouda centrum. De Goudse politici vindt dat het centrum van Gouda autoluw 
dient te worden. Echter zijn de partijen van de Goudse politici er niet over uit hoe dit precies 
opgelost kan worden. Peter Grol, eigenaar van Dukaat Financiële Diensten kwam met het idee om 
een tijdelijke parkeergarage te plaatsen voor de leegstaande Gouwekerk.  
 
De manier om het concept Holy Parking uit 
te voeren, is door een staalconstructie van 
balken, bouten, schroeven en elektronica 
wat op te bouwen en af te breken is. Hierbij 
kan worden gedacht aan een systeem dat al 
bestaat voor het automatisch laden en 
lossen van pallets, maar dan voor een auto. 
De bestuurder rijdt zijn auto op een plaat 
en stapt uit. De software leest wat de 
hoogte en lengte van de geplaatste auto is. 
Hierdoor kan worden bepaald waar de auto 
terecht komt in de kerk. In afbeelding 7 is 
een voorbeeld te zien van hoe zo’n 
parkeersysteem er uit ziet. 
 

  

Afbeelding 7 Volautomatische parkeergarage 
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1.3.1 Volautomatische parkeergarage 
In deze paragraaf zal gekeken worden naar de werking van het systeem. Dit zal een beter beeld 
geven hoe de parkeergarage in zijn werking gaat. 
 
Er kan een plaats gereserveerd worden in de parkeergarage via een applicatie of website. Bij de 
reservering wordt het kenteken van de auto geregistreerd. Bij aankomst wordt het kenteken herkent 
door de aanwezige kentekenherkenner. Deze zal de auto automatisch accepteren. Wanneer zonder 
reservering wordt aangereden zal de auto ook worden ontvangen, maar hierbij is een plaats niet 
zeker voor de aanrijdende auto. 
 
Bij het inrijden van de auto wordt een kaart afgegeven, deze kaart zal bij het ophalen van de auto 
weer worden gebruikt voor de betaling en oproepen van de auto. Wanneer de auto in de 
parkeergarage wordt geplaatst zal deze zo ver mogelijk weg worden geplaatst omdat de auto’s die 
als eerste binnen komen meestal als eerste vertrekken. Er zal een functie beschikbaar zijn om via de 
applicatie of de betaalterminal om de verwachte vertrektijd in te stellen zodat de auto vooraan in het 
systeem kan worden gezet.  
 
De auto’s worden via het zogenaamde puzzelsysteem geparkeerd, dit houdt in dat de auto constant 
verplaatst kan worden om plaats te maken voor in- en uitrijden auto’s. Dit kan zorgen voor een korte 
wachttijd van enkele minuten tot de auto gereed is, derhalve de eerder genoemde functie om een 
vertrektijd in te voeren. 
 
De auto wordt uitgereden wanneer de kaart in de betalingsterminal wordt ingevoerd en wordt 
betaald. Deze zal dan vervolgens bij de uitgang worden geleverd, waar de klant vervolgens kan 
instappen en wegrijden.  
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Hoofdstuk 2. Inhoud van de Gouwekerk 
Om de capaciteit van de Gouwekerk in combinatie met de parkeergarage te kunnen inschatten zal de 
inhoud van de kerk berekend worden. In dit hoofdstuk zal berekend worden hoeveel auto’s er in de 
kerk geparkeerd kunnen worden, tevens zal naar mogelijke hordes gekeken worden bij de bouw van 
de parkeergarage.  
 

2.1 Bouwplannen/plattegrond  

In de bovenstaande afbeelding is het beeld gecreëerd van de geautomatiseerde parkeergarage en 
hoe dit eruit zal zien in de Gouwekerk zelf. De bedoeling is dat de chauffeur van de auto, zijn of haar 
auto door de deur op het bruine vlak zet, hierna met een pasje uitcheckt, zodat de auto verplaatst 
kan worden naar een beschikbaar parkeerplaats. Er is plaats voor 180 verschillende auto’s waarvan 
20 elektrische  en 160 niet-elektrische auto’s. Bij de elektrische auto’s is per parkeerplaats een 
oplaadpunt zodat de elektrische auto’s opgeladen kunnen worden.  
 
Doordat in de kerk verschillende hoogtes aanwezig zijn, zijn er op verschillende verdieping 
verschillende hoeveelheden parkeerplaatsen beschikbaar. De tweede, derde en vierde verdiepingen 
bevatten evenveel parkeerplaatsen. Namelijk 25 niet-elektrische en 4 elektrische parkeerplaatsen. In 
bijlage 1 en 2 zijn de plattegronden van de eerste, tweede, derde en vierde verdieping opgenomen. 
 
De bedoeling is dat een auto via de in- en uitgang op de beweeglift geparkeerd wordt (zie bruine 
kleur). Hierna wordt door een computersysteem bepaald waar de auto terecht zal komen, aan de 
hand van de afmetingen van de auto en de soort auto. De elektrische parkeerplaatsen (zie groene 
kleur) zijn parkeerplekken voor elektrische auto’s. Echter zullen deze ook als normale parkeerplekken 
kunnen dienen, wanneer de reguliere parkeerplekken (zie blauwe kleur) volledig bezet zijn. Ook zijn 
er tijdelijke parkeerplaatsen aanwezig (zie gele kleur). Deze zullen als tijdelijke parkeerplaats dienen, 
wanneer een auto uit een parkeerplaats gehaald dient te worden, welke wordt geblokkeerd door een 
andere auto. 
 
  

Afbeelding 1:  Begaande Grond Gouwekerk 



 

25 
 

Een voordeel van zo’n geautomatiseerd parkeergarage is dat meer parkeerplaatsen geplaatst kunnen 
worden, doordat men zelf niet hoeft te parkeren en zich niet door nauwe of lastige bochten hoeft te 
wringen om te parkeren. Om het gebruik van de automatische garage zo comfortabel mogelijk te 
maken voor de gebruiker dient men extra aandacht aan de inrit te besteden. Omdat de gebruiker 
niet meer bij zijn auto kan zodra deze gestald is, zullen voorzieningen die het in- en uitladen van 
goederen makkelijker maken noodzakelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan voldoende ruimte om 
bijvoorbeeld boodschappen neer te zetten.  
 
Door gebruik te maken van een vol geautomatiseerde parkeersysteem staan de auto’s veilig voor: 
diefstal, schade door andere bestuurders en schade door de natuur. Doordat de parkeerplaatsen 
waar de auto’s op komen te staan niet te bereiken zijn, is de kans op diefstal of inbraak uitgesloten.  
 
Weinig verlichting, ventilatie en geen uitlaatgassen maken geautomatiseerd parkeren tot een 
milieuvriendelijke oplossing. Er wordt namelijk niet gereden in de parkeergarage.  
 
Doordat de constructie in de kerk zal worden gebouwd, behoud Gouda zijn stadsgezicht. Hierdoor is 
ook geen investering nodig om een nieuwe gebouw bij te bouwen, wat zal dienen als een 
parkeergarage. De kerk zal echter licht aangepast worden, maar binnen de gewenste normen, zodat 
de integriteit van de kerk vrijwel niet aangetast zal worden.  
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2.2 Vloerbelasting 
 

2.2.1 De grond van Gouda 
Voor het maken van een volautomatische parkeergarage is een constructie nodig. Er zal onderzocht 
worden of de ondergrond van de kerk de constructie kan dragen. Om uit te zoeken of de ondergrond 
van de kerk de constructie kan dragen, zal de grond van Gouda onderzocht worden. Ook zal dit van 
belangrijk voor de uitvoering van het project. Als de grond niet stevig genoeg is voor de constructie, 
zal dit gevolgen hebben voor de parkeergarage. 
 
Gouda staat samen met een aantal andere steden op veengrond die in dikte variëren van 0,4 tot 8 
meter. Door landgebruik over de eeuwen heen daalt het gebied tussen de 0,5 en 2 centimeter per 
jaar. In de komende honderd jaar zal deze zakking nog doorgaan, met als gevolg dat in de stad 
Leidingbreuken, waterschade en scheuren zullen voorkomen.  
 
Dit geldt ook voor de Gouwekerk, de kerk staat op veengrond en een kijkje binnen de kerk laat zien 
dat op een aantal plekken scheuren aanwezig zijn. Hierbij werd de ondergrond plat en na gedroogde 
huiden erop gelegd te hebben is er speciaal grind op de bodem gestort. Op die fundaties is de kerk 
gebouwd, maar ondanks die methode heeft de kerk nog steeds last van de verzakkingen. 
 

2.2.2 Vloerdruk algemeen 
Vanwege het gebied waar de kerk op gebouwd is, kan de grond een beperkt gewicht hebben. De 
eenheid die in de bouw wordt gebruikt om te meten wat de ondergrond kan houden is, kilogram per 
vierkante meter. Dit houd in dat een bepaald oppervlakte een beperkt aantal kilogram kan houden. 
 
De vloerdruk of oppervlakte massa wordt met de volgende formule berekend:  
Gewicht / oppervlakte = vloerdruk of Kg / m2 = kg/m2. 
 

2.2.3 Vloerdruk van de Gouwekerk 
Whitehouse Development heeft doorgegeven dat de vloerdruk voor de Gouwekerk 500 kg/m2 is. 
Deze vloerdruk was al bekend bij Whitehouse Development om te weten of er activiteiten mogelijk 
zijn in de Gouwekerk.  
 

2.2.4 Berekening vloerdruk auto 
Uiteindelijk dient berekend te worden of de vloerdruk van de Gouwekerk het gewicht van een auto 
aankan en of er ruimte genoeg is om het gewicht van de bijkomende automatische structuur te 
kunnen houden. Om hier achter te komen dient bekend te zijn wat het gewicht van de auto’s zijn en 
wat het oppervlakte is die het in neemt.  
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2.2.5 Gewicht 
Om achter het gewicht te komen hebben we veel keuzes om te nemen. Afhankelijk van welk merk, 
type en bouwjaar de auto van is, kan het gewicht flink verschillen. Om erachter te komen welk 
gewicht we gaan gebruiken is in tabel 1 een overzicht gemaakt van merk en bouwjaren en wat het 
gemiddelde gewicht van dat jaar per merk was in kilogram. 
 

 
Tabel 1: gewicht van voertuig-statistieken  

Omdat er veel verschillende gewichten zijn, dient het gemiddelde van de gewichten genomen 
worden, omdat dit het meest waarschijnlijke beeld zal geven met welk gewicht de auto’s zullen 
hebben. Hierbij wordt ook de maximale gewicht eruit gehaald, omdat dat ook een mogelijkheid kan 
zijn. 
 
Uiteindelijk is het gemiddelde gewicht van alle auto’s over deze jaren tot 1998 met 1211 kg en de 
maximale gewicht dat voor kan komen is van het gemiddelde van Volkswagen in 2018 met 1399 kg. 
 

2.2.6 Oppervlakte 
De oppervlakte van de auto’s is moeilijker te bepalen en ligt eraan hoe dit gemeten wordt. Ook is 
deze eenheid erg afhankelijk van de vloer van de kerk, omdat deze niet evenredig is, maar hier gaan 
we van uit dat de vloer hersteld is en verstevigd is zodat auto’s geplaatst kunnen worden. De 
oppervlakte van een auto kan berekend worden door alleen de oppervlakte van de vier steunpunten 
van de wielen op te meten. Om een realistischer beeld te geven houden we alleen rekening met 
gemiddelde oppervlakte van de auto.  
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2.2.7 Conclusie vloerdruk 
Nu deze gegevens bekend zijn, komen de volgende resultaten uit waarbij het gemiddelde, hoogste 
en laagste gewicht wordt gebruikt: 
 

  

Gewicht 
(kg) 

Vloerdruk 
(kg/m2) 

Druk over 
(kg/m2) 

Gemiddeld totaal 1.211 178 322 

Slechtste scenario 1.399 206 294 

Beste scenario 947 139 361 

 
Achter elke vloerdruk staat ook hoeveel vloerdruk nog over is die gebruikt kan worden voor het 
neerleggen van het automatische systeem.  
 
Uiteindelijk komt de vraag wat voor invloed dit heeft op het project en wat er hierdoor gelimiteerd 
wordt. Als we kijken naar de vloerdruk die we hebben bepaald, zien we dat bij elke situatie nog een 
vloerdruk bij kan van gemiddeld 322 kg/m2.  
 
Verder dient rekening gehouden te worden dat de vloer zelf niet aangetast mag worden maar wel 
eroverheen gebouwd mag worden. Hierbij wordt het gewicht veel beter verdeeld.  
De constructie welke gebouwd kan worden zal onderzocht moeten worden door deskundige. Er is 
geen rekening mee gehouden dat er geen aanvullende constructie gebouwd kan worden om de 
grond te verstevigen.  
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Hoofdstuk 3. Kosten 
In dit hoofdstuk zullen de kosten worden onderzocht, dit in combinatie met verschillende scenario’s. 
De kosten zijn een belangrijk element voor de terugverdientijd en uiteindelijk de conclusie. Er zal 
gekeken worden naar de investering, vaste en variabele kosten.  
 

3.1 Eenmalige kosten 
Bij het starten van een onderneming dient in het begin eenmalig geld te worden uitbesteed om de 
onderneming op te zetten. In dit geval hebben we te maken met een parkeergarage en de eenmalige 
kosten ervan zijn als volgt: 
 

- Constructiekosten 
- Software 
- Kosten renovatie 

 
Onder constructiekosten komen de kosten die nodig zijn om het complex binnen de kerk te bouwen. 
Dit bestaat uit de ontwerpkosten voor de architect die de bouwtekeningen maakt en de omvang op 
tekening zet. Ook kosten voor het plaatsen van de lift zover dat mogelijk is. 
 
Bewegingssystemen voor het automatisch parkeren is voornamelijk de machine, welke de auto op de 
juiste plekken zetten en afhankelijk van de situatie kunnen de kosten hoger van worden. De 
Constructie van een parkeerplaats en elektrische oplaadpunten voor elektrische auto’s waarbij de 
klant gebruik kan maken van het opladen ervan, deze kosten kunnen ook door situatie veranderd 
worden. Ook komen kosten voor de aannemer die uiteindelijk de parkeerplaats zal bouwen. Deze 
kosten zijn afhankelijk van de situatie. 
 
Bij de ingang wordt een betalingssysteem gezet en deze veranderd niet in verschillende situaties. 
 
Over Softwarekosten is rekening gehouden met welke mogelijke kosten nodig zijn voor de opzet. 
Hiervan is systeemsoftware het belangrijkste voor de opzet van het automatisch parkeren. Daarnaast 
kunnen kosten komen voor een website en applicatie om klanten informatie te geven voor de 
beschikbare plekken en eventuele reservering. 
 
De kosten voor renovatie zullen aanwezig zijn om de kerk te kunnen bouwen tot een automatische 
parkeerplaats. Hierbij zullen kosten komen voor de fundering, verlichting, brandveiligheid en 
luchtcirculatie. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de aanpassingen die in de kerk 
gemaakt dienen te worden om het systeem erin te plaatsen, maar deze zijn moeilijk te bepalen, 
omdat het erg beperkt is in de kerk over eventuele aanpassingsmogelijkheden.  
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3.2 Vaste kosten 
Over de jaren zal de onderneming vaste kosten betalen, waarbij elk jaar een vast bedrag betaald zal 
worden. De mogelijk vaste kosten die bij Holy Parking aanwezig kunnen zijn, zijn als volgt: 
 

- Verzekeringen; 
- Abonnement kosten; 
- Software licenties; 
- Administratieve kosten; 
- Groot onderhoud. 

 
Verzekeringen zal het bedrijf nodig hebben om risico’s te dekken die kunnen spelen voor het 
parkeergarage. De risico’s die gedekt kunnen worden met een verzekering zijn autoschade, software 
problemen, schade en schade in kerk.  
 
Abonnement kosten zullen aanwezig zijn, omdat een automatisch systeem services zoals internet 
nodig zal zijn, om te kunnen functioneren en in te grijpen als het fout gaat.  
 
Software licenties dienen ervoor te zorgen dat het systeem blijft draaien. Ortec levert de software en 
elk jaar zal betaald worden om van deze service gebruik te nemen. Software kosten zijn kosten die 
onder het gebruik van de software vallen. Dit zijn kosten voor elektriciteit wat nodig is om het 
software te gebruiken. Omdat de software altijd functioneel dient te zijn als Holy Parking open is, zijn 
de kosten bijna altijd vast per jaar, tenzij een ongeluk plaatsvindt zoals een stroomstoring. 
 
Administratieve kosten zullen aanwezig zijn als Holy Parking gebruikt zal maken van een apart 
administratie systeem. Deze zal apart gebruikt worden om gegevens te registreren zoals werktijden, 
geldtransacties en reserveringen. Het is mogelijk dat een paar functies in de kosten van de 
softwarelicenties zit. 
 
Groot onderhoud is nodig voor machines die lang in gebruik zijn. Vooraf kan een schatting gemaakt 
worden, om te bepalen na hoeveel tijd het onderhoud nodig is en hoeveel het zal kosten. Dit 
gebeurd meestal na een aantal jaar, maar aangezien de onderneming weet dat het deze kosten gaat 
maken is het mogelijk om dit onder vaste kosten mee te rekenen.  
 

3.3 Variabele Kosten 
Over het jaar komen kosten die per jaar zullen verschillen. Voor Holy Parking zijn een kleine 
hoeveelheid kosten die onder de variabele kosten vallen, omdat we hierbij een automatische 
parkeergarage toepassen. 
 
Gas, water & licht zal nodig zijn om bepaalde delen van de kerk te verlichten of te verwarmen. Het 
ligt dan aan de situatie hoeveel gebruikt wordt en daardoor zijn de kosten hiervan variabel. 
 
Klein onderhoud, bij kleine herstellingen van bijvoorbeeld de kerk of het systeem zou onverwacht 
kunnen gebeuren en hiermee dient rekening mee gehouden te worden.  
 
Kostenbetalingsverkeer zal aanwezig zijn wanneer betaald wordt boven de 25 euro bij het pinnen en 
hierdoor kan de bank je belasten. Dit is afhankelijk van hoe vaak boven de 25 euro betaald wordt. 
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Hoofdstuk 4. Wettelijke verplichtingen 
Om een parkeergarage in de kerk te plaatsen dient rekening gehouden te worden met de integriteit 
van de wet- en regelgeving voor een rijksmonument. Hieruit zijn door de overheid een aantal regels 
opgesteld, zodat de integriteit van een rijksmonument behouden wordt. 
 

4.1 Rijksmonument 
Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die vanwege hun nationale cultuurhistorische 
waarde, door de rijksoverheid zijn gekenmerkt als beschermd monument. Deze zijn te vinden in het 
monumentenregister hierin staat dat momenteel ongeveer 62.000 rijksmonumenten in Nederland 
zijn, waarvan ongeveer de helft woonhuizen. 
 
Een gebouw komt in aanmerking als rijksmonument, wanneer het van algemeen belang is vanwege 
zijn schoonheid of een betekenis heeft voor de wetenschap. Tevens dient het gebouw minimaal 50 
jaar oud te zijn. Verder dient het ook een cultuurhistorische waarde hebben. Als een gebouw hieraan 
voldoet, wordt door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het als rijksmonument 
aangewezen en wordt het ingeschreven in het monumentenregister.  
 
De Gouwekerk is met monumentnummer 16748 op 21 november 1978 geregistreerd als 
rijksmonument in het monumentenregister.  
 

4.2 De erfgoedwet & omgevingswet 
Sinds 1 juli 2016 vervangt de erfgoedwet en de omgevingswet de Monumentenwet, hierbij blijven de 
meeste wetten van de monumentenwet hetzelfde en worden over de erfgoedwet en omgevingswet 
verdeeld. De Erfgoedwet beschrijft wat eigenaren van een rijksmonument mogen doen met het 
rijksmonument. 
 
In het kort staat in de erfgoedwet: 

- Criteria voor aanwijzing voor rijksmonument; 
- De eigenaar heeft recht op subsidie bij kosten instandhouding van een monument zoals 

onderhoud en restauratie; 
- Bescherming van de rijksmonumenten. 

 
In de omgevingswet staat informatie over de aanwijzing van ruimtelijk cultureel erfgoed en omgang 
van het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving. Hier staan dus wetten die rekening houden met 
cultureel erfgoed in omgevingsplan, vergunningen voor archeologische rijksmonumenten en 
stilleggingen bij archeologische toeval vondsten. 
 
In een rijksmonument mag verbouwd worden zolang volgends de wet de cultuurhistorische waarde 
niet in gevaar komt en dat een omgevingsvergunning is verleend. Deze vergunning dient opgevraagd 
te worden bij de gemeente waar het rijksmonument bij hoort. Daar bepalen de Burgemeester en 
Wethouders of de vergunning gegeven wordt. Deze vergunning dient niet aangevraagd te worden 
wanneer er herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij het beeld niet aangetast wordt.  
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4.3 Aanpassing aan de Gouwekerk 
In de Gouwekerk mag beperkt verbouwd worden. Whitehouse Development heeft aangegeven dat, 
alles wat in de kerk staat, wat van origine bij de kerk hoort, niet verbouwd mag worden zonder 
vergunning. Tevens geeft de eerdergenoemde omgevingswet aan, dat het beeld van de kerk niet mag 
veranderen, tenzij hiervoor een vergunning wordt aangevraagd. Whitehouse Development heeft 
aangegeven dat de gemeente Gouda het straatbeeld rond de kerk niet veranderd wilt zien worden. 
 
Voor dit project is het plan om een volledig geautomatiseerde parkeergarage te maken met 
eventueel meerdere verdiepingen. Om deze automatische parkeergarage te instaleren en bevestigen 
zal in de muren geboord worden, dit vereist een vergunning. Daarnaast dienen de deuren te worden 
vergroot en hierdoor worden verbouwd.  
 

4.4 NEN 2443:2013 
In de NEN 2443:2013 worden de richtlijnen voor het ontwerpen van parkeergarages beschreven. 
Deze richtlijnen zijn opgesteld door NEN en zijn gericht aan handhaving, gemeentes en de nationale 
overheid.  
 
De geplande parkeergarage in de Gouwekerk betreft een niet-openbare parkeergarage. De richtlijnen 
zijn echter geschreven voor parkeergarages waar de gebruiker zelfstandig parkeert. Normen van 
toepassing op het comfort van de gebruiker, zoals de grootte van een parkeervak dienen derhalve 
niet meegenomen te worden. Tevens zal per richtlijn in de ontwerpfase gekeken worden wat van 
toepassing is op een geautomatiseerde parkeergarage. 
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4.5 Brandveiligheid 
Bij het bouwen van een parkeergarage dient rekening gehouden te worden met de brandveiligheid 
van het gebouw. Hierbij dienen bepaalde normen aanwezig te zijn bij het maken van de 
parkeerplaats, die de spreiding en gevaarlijkheid van brand zal tegengaan. Hierbij zijn de 
hoofddoelen, dat eigendommen van derden beschermd worden en mensveiligheid. Ook dient 
gezorgd te worden dat branduitbreiding voorkomen kan worden, het bouwwerk in stand blijft, dat 
uitbreidingsgebied van brand en rook beperkt blijft en evacuatieroutes in stand gehouden worden.  
 
De richtlijnen die gebruikt zullen worden, komen uit de NEN waarbij vooral NEN 6060 & 6098 
gebruikt wordt en de LNB richtlijnen. Dit zijn richtlijnen die onder Nederlandse normen vallen. 
 
Voor het inschatten van het brandrisico dient ten eerste gekeken te worden naar wat de oorzaak kan 
zijn voor het ontstaan van een brand. De voornaamste situatie die voorkomt bij het uitbreken van 
een brand is bij autobrand. De auto’s die in de garage geparkeerd worden, worden niet 
gecontroleerd en het is daardoor mogelijk dat brandbare voorwerpen zich bevinden in de auto.  
 
Als autobrand de oorzaak is van een brand, dan zijn de mogelijke gevolgen, dat door brandspreiding 
en rook het personeel moeilijk uit het gebouw kan komen. Om dit te voorkomen dienen een aantal 
onderdelen aanwezig zijn om de schade minimaal te houden. Hiervoor dient het gebouw een 
sprinklerinstallatie, brandmelder, brandbestendig materiaal, evacuatieprotocol voor personeel en 
een natuurlijke of mechanische ventilatiecapaciteit te hebben.  
 
De sprinklerinstallatie zal er voor zorgen dat de brand minder snel zal verspreiden. Hierdoor dient 
rekening gehouden te worden dat apparatuur dat aanwezig is, water – en brandbestendig dient te 
zijn. De brandmelder is aanwezig om personeel, bijstanders en brandweer te waarschuwen dat er 
een brand aanwezig is. Ook dient binnen de kerk met brandbestendig materiaal gebouwd te worden. 
Sommige plekken in de kerk zoals het trappenhuis zit hout dat mogelijk in brand kan gaan en hier 
dient rekening mee gehouden te worden. Het evacuatieprotocol zal er voor zorgen dat aanwezige 
personeel veilig blijft en weet wat gebeurd dient te worden bij een brand. Als laatste dient een 
natuurlijke of mechanische ventilatiecapaciteit aanwezig te zijn. Hierbij dient de ventilatie er voor te 
zorgen, dat zo min mogelijk lucht bij de brand komt om zo minder snel te verspreiden. Het toepassen 
hiervan dient te gebeuren volgens NEN 6098.  
 
In NEN 6098 staan een aantal regels over de ontwerpberekeningen van rookbeheersingssystemen in 
gesloten parkeergarages. Dit helpt om brand in een bepaald gebied te houden. Hiermee dient 
rekening gehouden te worden bij het bouwbesluit en kan het invloed hebben op de capaciteit van de 
parkeergarage. 
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Hoofdstuk 5. Concurrentieanalyse 
Om uit te zoeken welke concurrentie aanwezig is in Gouda op het gebied van parkeergarages, zal er 
gebruik gemaakt van een concurrentiemodel. In dit concurrentiemodel worden verschillende punten 
van de parkeergarages beoordeeld.  
 

5.1 Concurrentiemodel  
Allereerst wordt gekeken welke parkeergarages er zijn in de buurt van het centrum van Gouda.  
De keuze om een parkeergarage te kiezen ligt tussen de prijs, het aantal parkeerplekken en de 
afstand van het centrum. Daarom wordt dit met elkaar vergeleken.  
 

5.1.1 Parkeergarages in Gouda 
In Gouda staat het erom bekend dat je op straat mag parkeren. De gemeente van Gouda heeft als 
doelstelling om de binnenstad van Gouda autovrij te maken. 
 
Er zijn drie parkeergarages rond de binnenstad waar geparkeerd kan worden: 

- Stationsgarage  
- Parkeergarage Bolwerk 
- Parkeergarage Nieuwe Markt  

 
In het centrum van Gouda zijn drie grote en bekende parkeerterreinen dichtbij de binnenstad. 
(Parkeerservice) 

- Klein Amerika 
- Schouwburgplein 
- Vossenburchkade  

 
In Gouda is er ook de mogelijkheid om op straat te parkeren. 

 
 

Afbeelding 1: Overzicht parkeerzones Gouda centrum 
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De parkeergarages en parkeerterreinen worden in de onderstaande afbeelding weergeven.  

 

Afbeelding 2: Locaties van de parkeergarages en parkeerterreinen in Gouda centrum 

A. Parkeergarage Station Gouda 

B. Q-park Bolwerk (Qpark) 

C. Q-park Nieuwe Markt 

D. Klein Amerika Parking  

E. Parkeerterrein Schouwburgplein 

F. Parkeerterrein Vossenburchkade 

G. Gouwekerk 

Aan een parkeergarage zitten verschillende kenmerken verbonden om deze te beoordelen. Door de 
kenmerken van de parkeergarages met elkaar te vergelijken, kan je erachter komen welke 
parkeergarage het beste scoort in de analyse.  
 
Een parkeergarage kan beoordeeld worden op de volgende kenmerken: 

- Tarief van de parkeergarage 
- Afstand tot het centrum 
- Aantal parkeerplekken 

 
De kenmerken worden beoordeeld. Uit de beoordeling komt naar voren welke parkeerplaats het 
beste scoort van de parkeerplaatsen.  
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5.1.2 Tarieven van de parkeergarages 
De tarieven van de parkeergarages worden beoordeeld. De tarieven geven een indicatie voor de te 
berekenen omzet. Dit is een steunpunt voor het bepalen van de omzet van de Gouwekerk.  
 
De tarieven van de parkeergarages worden omgerekend naar kosten per uur en kosten per dag. De 
tarieven om op straat te parkeren zijn hoger dan de tarieven van de parkeergarages.  
 

 Prijs per uur Prijs per dag 

A: Stationsgarage € 1,80 € 10,50 

B: Qpark Bolwerkgarage € 2,14 € 12,00 

C: Qpark Nieuwe Markt € 2,14 € 12,00 

D: Klein Amerika Parking € 1,70 € 8,00 

E: Parkeerterrein Schouwburgplein € 1,70 € 8,00 

F: Parkeerterrein Vossenburchkade € 1,70 € 8,00 

Sector 1 € 2,90 € 15,00 

Sector 2 € 3,90 € 15,00 

Sector 3 € 1,80 € 15,00 
Tabel 1 - Tarieven van de parkeergarages 

De tarieven van de parkeergarages geven inzicht in de voordelen en nadelen van de verschillende 
parkeergarages. Als een parkeergarage duurder is dan een andere, kiezen mensen voor de 
goedkoopste parkeergarage.  
 
De uitkomsten van de tarieven van de parkeerplaatsen worden in een vergelijkgrafiek gezet.  
 

Vergelijking 1 - Tarieven van de parkeergarages 

In het bovenstaande grafiek is te zien dat de parkeerplaatsen D, E en F het laagste tarief hanteren. 
Hier is ook in te zien dat sector 1, 2 en 3 het hoogste tarief hanteren. Dit zijn de tarieven voor het 
parkeren op straat.  
 
Uit het bovenstaande grafiek is te concluderen dat de parkeerplaatsen D, E en F het beste uit het 
eerste onderdeel “Tarief” komen.   
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5.1.3 Afstand vanaf het centrum van Gouda 
De kaasmarkt is in het centrum van Gouda.  
 
Adres:  Gouda Kaasmarkt, Markt 35, 2801 JW Gouda 
 
De kaasmarkt wordt als uitgangspunt genomen om de afstand van de parkeerplaatsen te berekenen. 
De afstand is een kenmerkend punt voor de parkeergarages. Gebruikers van de parkeergarage zijn 
bereid om meer te betalen als ze minder ver hoeven te lopen naar het centrum.  
 
De parkeersectoren om op straat te parkeren worden niet meegenomen in dit onderdeel. Het 
centrum ligt in sector 1. Verder is het niet mogelijk te zeggen hoeveel meter de verschillende 
sectoren zijn verwijderd van het centrum. Dat komt doordat de oppervlakte een groot gebied in het 
centrum beslaat. Voor de parkeerplaatsen is het wel mogelijk om te zeggen op welke afstand van het 
centrum de parkeerplaatsen zijn.  

 Afstand tot het centrum (in 
meter) 

A: Stationsgarage 1100 

B: Qpark Bolwerkgarage 700 

C: Qpark Nieuwe Markt 400 

D: Klein Amerika Parking 550 

E: Parkeerterrein Schouwburgplein 450 

F: Parkeerterrein Vossenburchkade 1000 
Tabel 2 - Afstand tot het centrum 

De gegevens van de tabel worden in een grafiek gezet om het verschil te laten zien. 
 

Vergelijking 2 - Afstand tot het centrum 

Uit de vergelijking is te zien dat parkeerplaats A het verst lopen is van het centrum. Ook is direct te 
zien dat parkeergarage C, met 400 meter, het dichtst bij het centrum gelegen is.  
 
Dit betekent dat parkeergarage C het beste is op het onderdeel “Afstand vanaf het centrum van 
Gouda”.  
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5.1.4 Aantal parkeerplekken 
Het aantal parkeerplekken is een cruciaal onderdeel voor de concurrentenanalyse.  
 
Tijdens de drukke periode van Gouda dient er voldoende parkeerplekken te zijn. Als een 
parkeerplaats vol is, gaat de afnemer naar de concurrent.  
 
Ook zal gekeken worden naar het aantal elektrische parkeerplekken. Zoals gelezen in de DESTEP, 
komen steeds meer elektrische auto’s op de markt. Hiervoor zullen meer voorzieningen getroffen 
worden. Als een parkeergarage dit aanvullend kan aanbieden, zal dit een sterk punt zijn in de 
analyse.   
 
De analyse zal sector 1, 2 en 3 niet meenemen. Het is niet mogelijk om uit te zoeken hoeveel 
elektrische oplaadpalen er bevinden op straat.  
 

 Parkeerplekken Elektrisch opladen 

A: Stationsgarage 320 5 

B: Qpark Bolwerkgarage 337 2 

C: Qpark Nieuwe Markt 400 0 

D: Klein Amerika Parking 265  

E: Parkeerterrein Schouwburgplein 165  

F: Parkeerterrein Vossenburchkade 150  
Tabel 3 - Aantal parkeerplekken 

Vergelijking 3 - Aantal parkeerplekken 
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5.2 Conclusie 
Het doel van de concurrentenanalyse is om uit te zoeken wat de verschillende kenmerken zijn van de 
parkeerplaatsen. In de concurrentenanalyse staan de bestaande concurrenten in dezelfde branche 
toegelicht. In de analyse worden de concurrenten onderzocht van de parkeerplaatsen in Gouda. De 
analyse is een steunpunt welke gebruikt wordt om uit te zoeken in hoeverre het een goed idee is om 
een parkeergarage te bouwen in de Gouwekerk. Er is onderzocht dat zes parkeergarages en drie 
parkeersectoren zijn in het centrum van Gouda: 
Parkeergarages: 

A. Parkeergarage Station Gouda 

B. Q-park Bolwerk 

C. Q-park Nieuwe Markt 

D. Klein Amerika Parking  

E. Parkeerterrein Schouwburgplein 

F. Parkeerterrein Vossenburchkade 

Parkeersectoren: 
G. Sector 1 

H. Sector 2 

I. Sector 3 

De parkeergarages en parkeersectoren worden met elkaar vergeleken tussen de drie belangrijkste 
kenmerken van de parkeerplaatsen: 

1. Tarief van de parkeerplaatsen 

2. Afstand van het centrum 

3. Aantal parkeerplekken 

Bij elk onderdeel is uitgezocht welke parkeerplaats het beste scoort in elke categorie.  
 
In categorie 1 wordt vergeleken wat de tarieven per uur en per dag zijn van de parkeerplaatsen. 
Hieruit scoren de parkeerterreinen 5, 6 en 7 het beste.  
 
In categorie 2 wordt onderzocht hoever de afstand is van de parkeerplaats met het centrum. Hieruit 
scoort parkeergarage 3 (Q-park Nieuwe Markt) het beste.  
 
In categorie 3 wordt gekeken naar het aantal parkeerplekken en het aantal elektrische 
parkeerplekken. Hieruit blijkt dat parkeergarage 3 (Q-park Nieuwe Markt) de meeste parkeerplekken 
heeft en dat parkeergarage 1 (Parkeergarage Station Gouda) de meeste elektrische parkeerplekken 
heeft.  
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Hoofdstuk 6. Verdienmodel 
Om de opbrengst te berekenen, wordt onderzocht wat de verkoopprijs van een parkeerplek zal zijn. 
De verkoopprijs wordt gebaseerd op de tarieven van de parkeergarages uit de concurrentenanalyse.  
 
De parkeergarage is niet zoals de andere parkeergarages in Gouda. De parkeergarage in de 
Gouwekerk is een volautomatische parkeergarage. De auto’s worden door een automatisch systeem 
in de parkeerplekken geparkeerd. Hierdoor is er geen risico dat de auto’s beschadigd raken door 
andere bestuurders.  
 

6.1 Bepalen tarief per dag 
Door het volautomatisch systeem liggen de verkoopprijzen hoger dan de drie andere parkeergarages 
in Gouda. De tarieven van de parkeerterreinen worden niet meegenomen, omdat dit een 
parkeergarage wordt. Voor het bepalen van de tarieven worden alleen de relevante gegevens 
meegenomen. Parkeerterreinen zijn in dit geval niet relevant voor de berekening, omdat de prijzen 
van een parkeergarage vergelijkbaar dienen te zijn met een andere parkeergarage. Hierin zit de 
zekerheid van veiligheid door middel van camera’s. Ook zullen de prijzen van parkeergarages hoger 
zijn dan de prijzen van een parkeerterrein, doordat het vervoermiddel bedekt staat tegen 
weersomstandigheden.  
 
De tarieven van de andere parkeergarages zijn in het onderstaande tabel te zien: 

 Prijs per uur Prijs per dag 

A: Stationsgarage € 1,80 € 10,50 

B: Qpark Bolwerkgarage € 2,14 € 12,00 

C: Qpark Nieuwe Markt € 2,14 € 12,00 
Tabel 3 - Tarieven van de parkeergarages 

De prijs per uur en prijs per dag staan in vergelijking. Dit komt doordat de klant een bepaalde korting 
krijgt als de klant lang per dag in een parkeergarage staat. Om de verdeling te maken, dient 
uitgezocht te worden wanneer de prijs per dag voordeliger is dan het uurtarief.   
 
De verdeling is: Prijs per dag delen door uurtarief. Dit wordt berekend voor de parkeergarages. 
 
A: Stationsgarage €10,50 / € 1,80 = 5,83 uur.  
 
B en C   € 12,00 / € 2,14=  5,61 uur 
 
Hieruit komt naar voren dat wanneer een auto gemiddeld langer dan 5,7 uur in een parkeergarage 
staat, automatisch het dagtarief ingaat.  
 
 

 

  



 

41 
 

6.1 Vergelijkbare parkeergarage 
In Den Haag op de Veenkade-Noordwal is een volautomatische parkeergarage gebouwd door Q-park. 
Q-park heeft hiervan 79 parkeerplekken beschikbaar gesteld voor de bewoners en 79 parkeerplekken 
beschikbaar gesteld voor de zakelijke parkeerders. Voor toeristen is hier niet de mogelijkheid voor 
om te parkeren.  
 
Het is mogelijk om alle parkeerplekken in de Gouwekerk te reserveren voor vergunninghouders. Een 
voordeel hiervan is dat de bewoners plek hebben om te parkeren en dat de zakelijke parkeerders 
verzekert zijn van een parkeerplek. 100% van de parkeerplekken aan vergunninghouders te geven, 
geeft ook een vaste inkomsten. Voor de berekening van de terugverdientijd hoeft  geen rekening 
gehouden te worden dat de bezetting lager uitvalt in de rustigere periode.  
 
De kosten volautomatische parkeergarage in Den Haag zijn een steunpunt voor de verkoopprijzen 
van de vergunningen voor de Gouwekerk. De prijzen van de vergunningen van de volautomatische 
parkeergarage in Den Haag zijn: 
 

- De kosten voor bewoners bedragen € 40,58 per maand; 
- De kosten voor zakelijke parkeerders zijn € 253,62 per maand.  

 
De tarieven van de volautomatische parkeergarage zijn als steunpunten voor de tarieven van de 
parkeergarage in de Gouwekerk. 
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6.2 Parkeervergunning in Gouda 
De inwoners van Gouda kunnen parkeervergunningen kopen voor de parkeerterreinen en om op 
straat te parkeren.  

 

Hier is een verschil in prijs voor de parkeerterreinen en om op straat te parkeren. Dit heeft te maken 
dat reguliere prijzen voor parkeerterreinen lager zijn dan reguliere tarieven om op straat te parkeren.  
 
De zakelijke parkeerders in Gouda kunnen ook vergunningen kopen: 

 

6.3 Elektrisch parkeren  
In de Gouwekerk komen 20 elektrische parkeerplekken bij maximale capaciteit. Dit is omdat de 

DESTEP een stijging laat zien in de elektrische vervoermiddelen. Hierdoor is het verstandig om meer 

elektrische parkeerplekken te bouwen dan de andere parkeergarages in Gouda. De 

concurrentenanalyse laat zien dat Stationsgarage te Gouda vijf elektrische parkeerplekken heeft.   
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6.4 Berekening omzet gouwekerk  
De berekening voor het tarief om te parkeren in de Gouwekerk te Gouda wordt in dit hoofdstuk 
toegelicht.  
De basis voor het berekenen van het tarief wordt afgeleid van hoofdstuk 5. In hoofdstuk 5 is de 
concurrentieanalyse uitgewerkt. Hierin zijn de tarieven benoemd van de verschillende 
parkeergarages en parkeerplekken, de tarieven variëren van € 8 en € 15 per dag. 
Ook zijn de tarieven bekend van de vergelijkbare parkeergarage, welke eerder in dit hoofdstuk zijn 
benoemd. De tarieven van de vergelijkbare parkeergarages zijn € 40 per maand voor bewoners en     
€ 254 per maand voor zakelijke vervoermiddelen.  
 
In hoofdstuk 1 zijn de sterktes en zwaktes bepaald van een volautomatische parkeergarage in de 
Gouwekerk. De sterktes en de zwaktes worden meegenomen in de berekening voor het tarief.  
De sterktes zijn de toegevoegde waarde op het tarief evenals de zwaktes verminderende waarde 
daarop. Een aantal sterktes zijn bijvoorbeeld: 

- Locatie van de Gouwekerk; 
- Beveiligde parkeergarage; 
- Overdekte parkeergarage. 

De parkeergarage heeft ook een aantal zwakke punten, zoals het feit dat de storing van een auto in 

een parkeergarage veel problemen kan zorgen bij al geparkeerde auto’s en de toekomstige klanten.  

Aan de hand van de tarieven van de vergelijkbare parkeergarages wordt het tarief van de Gouwekerk 

bepaald. De kosten voor de zakelijke vervoermiddelen zijn € 254 per maand, dit is omgerekend          

€ 8,50 per dag. De tarieven van de parkeergarages variëren tussen € 8 en € 15 per dag.  

De Gouwekerk is, in vergelijking met de andere parkeergarages uit de concurrentenanalyse, de beste 

parkeergarage op het gebied van afstand en aantal parkeerplekken. Daarom is de basis voor de het 

tarief € 15 per dag. In de SWOT analyse kan er gelezen worden dat de Gouwekerk aanvullende 

positieve en negatieve punten heeft.  

Rekening gehouden met de positieve en negatieve punten van een parkeergarage in de Gouwekerk, 

wordt er een opslag genomen. Hierdoor komt het dagtarief uit op € 18. Het tarief kan aangepast 

worden op wensen van de klant. In het Excel-bestand kan het tarief aangepast worden. Dit zal 

gevolgen hebben op de terugverdientijd van het project. 
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Hoofdstuk 7. Terugverdientijd 
De terugverdientijd van een project laat zien binnen hoeveel tijd de totale opbrengsten hoger zijn 
dan de totale kosten. Dit noemt men ook wel het berekenen van het “break-even point”. Het break-
even point laat zien bij hoeveel jaar de totale kosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten. 
 
De terugverdientijd wordt berekend aan de hand van de volgende variabele: 
 

- Investeringskosten van het project; 
- Variabele kosten per jaar; 
- Vaste kosten per jaar; 
- Opbrengsten per jaar. 

 

7.1 Voorbeeldopgave  
Een voorbeeld van het berekenen van de terugverdientijd: 
 

- De investeringskosten van project A zijn € 100; 
- De vaste kosten zijn € 20 per jaar; 
- De variabele kosten zijn €30 per jaar; 
- De opbrengsten per jaar zijn € 100. 

 
De investeringskosten zijn niet terugkerend. De variabele en vaste kosten zijn terugkerende kosten; 
Dit betekent dat je deze kosten elk jaar hebt. Om de terugverdientijd te berekenen, wordt een 
formule gebruikt om het aantal jaar te bepalen wanneer het break-even point wordt bereikt.  
 
De formule is als volgt: Investeringskosten + variabele kosten * aantal jaar + vaste kosten * jaar = 
opbrengst * aantal jaar 
 
Als de getallen van het voorbeeld ingevuld worden in de formule, dan krijg je het volgende: 
€ 100 + € 20x + € 30x = € 100x  Met x= aantal jaar 
€ 100 + € 50x = € 100x 
€ 100 = € 100x - € 50x  
€ 100 = € 50x 
X = € 50/€100 = 2 jaar 
 
Aan de hand van de gegevens is berekend dat de terugverdientijd van project A twee jaar bedraagt.  
Dezelfde formule wordt gebruikt bij het berekenen van de terugverdientijd van het project Holy 
Parking. De gegevens van de vorige hoofdstukken is in het Excel-bestand gezet. Aan de hand van 
deze gegevens kan de terugverdientijd van het project Holy Parking berekend worden. 
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7.2 Verschillende scenario’s 
Er zijn verschillende terugverdientijden van het project. Dit komt doordat verschillende keuzes 
gemaakt kunnen worden.  
 
Het aantal verdiepingen is een keuze waar goed over nagedacht dient te zijn. Als er wordt gekozen 
om één verdieping te maken zijn de investeringskosten lager dan, wanneer wordt gekozen voor vijf 
verdiepingen. Ook zullen de variabele en vaste kosten lager zijn bij één verdieping dan bij vijf 
verdiepingen. Een voordeel van meerdere verdiepingen is, dat de verwachte opbrengst hoger zal zijn. 
Dit komt omdat meer parkeerplekken zijn waar omzet mee behaald kan worden.  
 
Ook is er de mogelijkheid om verschillende abonnementen te verkopen aan klanten. De omzet kan 
bestaan uit: 
 

- Normale parkeerplekken; 
- Parkeerplekken voor elektrisch opladen; 
- Abonnement voor kantoren; 
- Abonnement voor omwonende ; 
- Abonnement voor in het weekend. 

 
Een abonnement geeft de mogelijkheid om de maximale capaciteit te behalen van een parkeerplek. 
Het abonnement geeft recht op een parkeerplek wanneer de klant dit wilt. Dit zal ook zorgen voor 
een continue omzetstroom.  
 
In het Excel-bestand staan de verschillende mogelijkheden voor de omzet uiteengezet. Hierin is ook 
de mogelijkheid om een keuze te maken voor welke omzet gekozen wordt. Als er wordt gekozen 
voor 100% normale parkeerplekken, dan heeft dit effect op de terugverdientijd.   
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Conclusie en advies  
 
Vanwege het leegstaan van de Gouwekerk in Gouda, is Mandeville Academy met een plan gekomen, 
om de leegstand van de Gouwekerk te gebruiken als een tijdelijke oplossing voor het autovrij maken 
van de binnenstad. Het plan is om een tijdelijke parkeergarage in de Gouwekerk te installeren. 
Vele investeringsplannen zijn vooraf gegaan, maar tot heden is  geen geschikt plan voor de 
Gouwekerk van Gouda.  
Uit de aanleiding en de doelstelling komt naar voren dat  een onderzoek uitgevoerd dient te worden 
naar de realisatie van een parkeergarage in de Gouwekerk, zonder de integriteit van het 
rijksmonument aan te tasten. Hieruit volgt de volgende hoofdvraag in SMART geformuleerd voor dit 
onderzoek: 
In hoeverre is het haalbaar om een parkeergarage in de Gouwekerk te realiseren, rekening houdend 
met de integriteit, financiële haalbaarheid binnen en de wensen/eisen van de opdrachtgever. 
Om te komen tot de beantwoording van de onderzoeksvraag, is een aantal deelvragen opgesteld. Dit 
betreffen de volgende deelvragen: 

• Hoeveel auto’s kunnen er in de Gouwekerk? 

• Wat zijn de kosten voor het project?  

• Wat is de kostprijs voor het parkeren in de Gouwekerk? 

• Wat is de terugverdientijd van het project?  

• Waar moet op gelet worden bij het bouwen van een parkeergarage in de Gouwekerk, zonder 
de integriteit aan te tasten? 

 
In het onderzoek is naar voren gekomen dat er een maximale capaciteit is van 180 parkeerplekken. In 
het onderzoek is naar voren gekomen dat innovatie een erg belangrijk item is. Zodoende is rekening 
gehouden met het aantal toenemende elektrische auto’s die  op de markt komen. Hiervoor zijn 
zogenoemde E-parking plaatsen ter beschikking gesteld. De E-parking plaatsen worden geschat op 
20% procent van het maximale capaciteit wat neerkomt op 36 parkeerplekken. 
 
De totale kosten van dit project zijn geraamd op €3.338.355 op basis van de maximale capaciteit die 
het project toe laat. Dit is onder te verdelen in een aantal componenten. Voor het eerste jaar geldt: 
 

- Investeringskosten zijn geraamd op €3.242.555. 

- Vaste jaarlijkse kosten zijn geraamd op € 17.300. 

- Variabele kosten (afzet afhankelijk) zijn geraamd op € 78.500. 

Voor de opvolgende jaren komt het neer op: 

- Vaste jaarlijkse kosten zijn geraamd op € 17.300. 

- Variabele kosten (afzet afhankelijk) zijn geraamd op € 78.500. 

De verwachte opbrengsten die voortvloeien uit het project zijn €653.366 op basis van de volgende 

verdeling. 

- Product A: €448.163 (basis van €18 euro per dag = €3,20 per uur). 

- Product B: €64.800 (abonnementsvorm van 24 uur service). 

- Product C: €81.000 (abonnementsvorm voor werkend Gouda). 

- Product D: €59.403 (plekken die omzet genererend zijn i.v.m. Product C). 
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De bijbehorende terugverdientijd is 5,8 jaar. Dit is op basis van de maximale capaciteit van het 
project en een optimistisch ingeschat realistisch omzetplan. Deze terugverdientijd is te reduceren tot 
3,7 jaar wanneer gekozen wordt om slechts de 2 verdiepingen te plaatsen. De reden dat de 
aanbeveling uit gaat naar 5 verdiepingen en niet naar 2 verdiepingen, is omdat dit niet aansluit op 
het probleem van de Gemeente van Gouda; een parkeerprobleem en een autovrij centrum. Tevens is 
de verwachting die afgeleid kan worden vanuit de onderzoek modellen dat de komende jaren meer 
vraag zal zijn naar parkeerruimtes. Dit is een potentiele kans en hierdoor zal meer omzet 
gegenereerd kunnen worden met 5 lagen op langer termijn. Het advies is om dit project wel te 
realiseren en dan ook om voor 5 lagen te gaan, de terugverdientijd zal hierdoor langer worden, maar 
de opbrengsten in de toekomst zijn dusdanig hoger dat dit tot meer winst zal lijden. Tevens staat dit 
ook in lijn met de doelstelling voor de gemeente. 
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Reflectie op accountantsberoep 
 
Tijdens de minor heeft de Hogeschool Rotterdam in opdracht van Mandeville Academy de opdracht 
gegeven om te onderzoeken of het mogelijk is om een parkeergarage in de Gouwekerk te realiseren 
zonder de integriteit van het rijksmonument aan te tasten. Hierbij was omschreven in het 
eindproduct dat een doorgerekende Excelsheet en businessplan opgeleverd dient te worden.  
 
Bij deze opdracht heeft onze groep meerdere onderdelen onderzocht, welke normaliter niet onder 
de activiteiten van het accountantsberoep vallen. In deze reflectie zullen activiteiten omschreven 
worden welke wel en niet met het accountantsberoep te maken hebben gehad.  
 
Een van de eerste vragen welke wij ons in het begin stelden is: “Hoe komen we achter de 
hoeveelheid mogelijke parkeerplekken in de Gouwekerk?” Hierbij hebben wij met de plattegrond die 
ons gegeven is, met afmetingen in Excel ingevuld met de ruimten van een gemiddelde parkeerplek 
gevuld. Hier is rekening gehouden met het automatische systeem waar auto’s verplaatst moeten 
worden en tijdelijke plekken. Ook is rekening gehouden dat de verdiepingen die erboven komen 
minder ruimte hebben vanwege het afdak. Dit onderdeel was wat het minst met het 
accountantsberoep te maken had. Hierbij zijn we ook niet zeker of het bijvoorbeeld technisch 
uitvoerbaar is vanwege bouwnormen, brandveiligheidseisen en of de vloer het aan kan. Dit hebben 
we nog niet eerder met deze opleiding gedaan en was interessant om uit te voeren. 
 
Het onderdeel wat het meest met het accountantsberoep te maken had was het opstellen van het 
doorberekende Excelsheet. Hierin staat in detail uitgerekend wat de verwachte omzet en kosten 
kunnen zijn van het bedrijf. Tijdens de opleiding zijn soortgelijke opdrachten eerder voorgekomen. 
Een onderdeel wat we niet eerder hadden uitgevoerd is het onderzoeken naar mogelijke kosten 
hieraan specifiek bij het maken van een automatische parkeergarage verbonden zouden zijn. 
 
Verder is het juridische gedeelte, waarbij onderzocht is dat binnen de Gouwekerk weinig tot niks 
aangepast mag worden vanwege de integriteit en het straatbeeld. Dit onderdeel is niet eerder 
behandeld in onze opleiding en zit ook niet in het accountantsberoep. 
 
Tijdens het uitvoeren van deze opdracht hebben we veel moeten onderzoeken wat te maken heeft 
met de inhoud in de Gouwekerk en is er rekening gehouden met technische en juridische aspecten. 
Er was in verhouding tot de onderdelen wat wel te maken had met het accountantsberoep meer te 
onderzoeken voor wat er mogelijk is voor de Gouwekerk. Dit komt vanwege de aard van de opdracht, 
doordat we veel moesten onderzoeken wat mogelijk is, specifiek voor het bouwen van een 
automatische parkeergarage in de Gouwekerk. 
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Bijlage 1: Verdieping 1 

 

Bijlage 2: Verdiepingen 2, 3 en 4 

 


