
Veel eigenaren, beheerders en exploitanten van parkeergarages (zoals gemeenten, vastgoedbeleggers, 
vastgoedbeheerders, commerciële exploitanten etc.) hebben er in deze tijd van snelle ontwikkelingen behoefte 
aan om meer inzicht te krijgen in de effecten daarvan op hun vastgoed (i.c. de parkeergarages).

Wat betekent de transitie van fossiele brandstoffen naar volledig elektrische of misschien wel waterstofauto’s voor 
bestaande garages? Welke nieuwe regelgeving op het gebied van verlichting en brandveiligheid zit er nu (wel of niet) 
aan te komen? Wat betekenen de sterk gestegen energiekosten? Hoe kunnen we al die mogelijke veranderingen 
richten op duurzaamheid en combineren met het doelmatig en efficiënt uitvoeren van beheer en onderhoud om de 
bestaande garages aantrekkelijk te maken of te houden voor de toekomstige gebruikers? 

Tijdens dit seminar laten we deskundige sprekers hierover aan het woord 
en gaan we graag met hen en met u in gesprek.

Voor wie?
Deze middag is vooral van belang voor eigenaren, beheerders en exploitanten van bestaande parkeergarages en 
voor asset- en propertymanagers die parkeergarages in hun portefeuille hebben. 
Zij krijgen tijdens deze middag een inkijk in de veranderingen die voor bestaande parkeergarages nodig zijn om 
aan de snel veranderende eisen op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit te kunnen blijven voldoen. De 
middag is tot stand gekomen dankzij een nauwe samenwerking van Vexpan met partijen vertegenwoordigd 
in het BetonOnderhoudsPaviljoen (samenwerkingsverband van diverse brancheorganisaties in de 
vastgoedonderhoudssector).

SEMINAR 
‘PARKEERGARAGES: ONTWIKKELINGEN OP

HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID EN KWALITEIT’

Bestel je ticket

Datum: Donderdag 8 december 

Tijd: 12.00 uur

Locatie: Eenhoorn Meeting Center, Amersfoort

https:/fd8.formdesk.com/hetbranchebureau/VBR_VEXPAN_event_2022
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-PROGRAMMA-

12.00 Ontvangst in de foyer met een broodjeslunch en koffie/thee
13.00 Welkom en opening
 door de dagvoorzitter 
13.05  Bespiegelingen over mobiliteitsontwikkelingen en parkeren
 door Martin van Maarseveen (emeritus hoogleraar Universiteit Twente)
13.30 CLIP: Convenant Laadinfrastructuur in parkeergarages
 door Richard Hovinga (ministerie I&W) en Peter Dingemans (Vexpan)
13.50 De invloed van EV-laden op de brandveiligheid van bestaande garages
 door Ronald van Brakel (directeur EFPC)
14.15 Tijd voor vragen aan de eerste sprekers onder leiding van de dagvoorzitter

14.30 Pauze in de foyer

15.00 Hoe draagt de “NSVV Aanbeveling verlichten van parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen” bij 
aan een duurzame optimalisatie van de kwaliteit van licht?

 door Mark Laponder (vice voorzitter Kernteam Indoor NSVV/manager ESZET Lighting BV)
15.25 Duurzaamheid en kwaliteit volgens de nieuwe ESPA-criteria
 door Peter Dingemans (EPA/Vexpan)
15.40 Levensduurverlenging door duurzaam onderhoud
 door Peter Nuiten (VBR)
16.05 Overhandiging Handreikingen Duurzaam Onderhoud Parkeergarages (auteurs Jitze Rinsma & Peter Nuiten)
 door Jitze Rinsma aan de voorzitter van Vexpan
16.10 Tijd voor vragen aan de sprekers onder leiding van de dagvoorzitter 
16.25 Afsluiting door de dagvoorzitter 
16.30 Netwerkborrel in de foyer

Meer informatie over de sprekers vindt op www.vbr.nl of www.vexpan.nl.

Aanmelden
Meldt u vandaag nog aan voor dit niet te missen seminar.
De deelnameprijs bedraagt € 175,- excl. btw per persoon. Leden van Vexpan en de leden van de bij het 
BetonOnderhoudsPaviljoen aangesloten organisaties betalen € 95,- excl. btw per persoon.
(NB Kosteloos annuleren kan tot 30 november 2022. Bij no show of annulering na deze datum wordt het volledige 
deelnamebedrag in rekening gebracht.)

Met medewerking van
Voor deze middag hebben verschillende betrokken organisaties in de vastgoed- en de beleggingssector 
aangegeven uitnodigingen onder hun leden te zullen verspreiden. Dit zijn onder meer Vexpan, CROW, GNMI, 
NEPROM, IVBN, SHVP, NEVAP, NSVV, VBR, VABOR, VLB  en het Kenniscentrum Kathodische Bescherming. 

Alle aanwezige deelnemers ontvangen na afloop een exemplaar van 
de Handreikingen voor Duurzaam Onderhoud van Parkeergarages. 

https://www.vbr.nl/uploads/seminar-sprekers-a4-v2.7e9d44.pdf

