
Technische vragen CDA-fractie bij Parkeerbeleid Oudewater 

Raadsbesluit 

1. Bij de gegeven opties voor de POET-lijst. 

a. Om hoeveel garages gaat dit in beide gevallen? 

b. Is er bekend in hoeverre er al geparkeerd wordt in deze garages? 

c. Is er een andere manier mogelijk om deze inwoners te motiveren om hun garage te gebruiken 

als parkeerplek? 

d. Zijn er gesprekken gevoerd met deze inwoners over dit vraagstuk, en wat waren de resultaten 

daarvan? 

2. Welke zaken vallen onder de exploitatielast ‘personele uren’? 

3. Komt de blauwe zone in de Havenstraat terug? En in welke vorm? 

4. Wanneer zal in de huidige planning de evaluatie van het beleid plaatsvinden? 

Parkeerbeleid Oudewater 2021 

1. In het parkeerbeleid wordt gesproken over deelmobiliteit en duurzame alternatieven om de 

parkeerdruk te verminderen. 

a. Welke van deze zaken worden al gebruikt in Oudewater? 

b. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om deze oplossingen op te starten? Denk 

bijvoorbeeld aan het laten plaatsen van deelauto`s. 

2. Krijgt een nieuwe aanvrager altijd een eerste parkeervergunning? Ook als het parkeerplafond al 

gehaald is? Hoe wordt hier mee omgegaan? 

Parkeerverordening 2021 

1. Klopt het dat in artikel 7B lid 2 onterecht Woerden staat in plaats van Oudewater? Zo ja, kan dit 

aangepast worden? 

2. Klopt het dat artikel 7B lid 1 verwijst naar de twee ambtenaren in dienst van Oudewater of gaat 

het hier om de ambtenaren van Woerden die werkzaamheden uitvoeren voor Oudewater? 

3. Waarom wordt in artikel 13 gesproken over 2 maanden hechtenis voor het overtreden van 

afdeling 3 in de verordening. Is het noodzakelijk om dit al alternatief van een geldboete te nemen 

of kan dit ook vervallen? 

Verordening parkeerbelastingen 2021 

1. Artikel 9 van verordening parkeerbelasting 2021 geeft aan dat er geen kwijtschelding mogelijk is. 

a. Klopt het dat een inwoner die in de binnenstad wil parkeren en wonen dus altijd de belasting 

moet betalen, ook als zij bijvoorbeeld leven onder de armoedegrens? 

b. Wat is de reden dat hierin, zoals bij andere gemeentelijke belastingen, geen mogelijkheid 

voor kwijtschelding gegeven? 

2. Artikel 10 geeft een niet in het beleid of raadsvoorstel genoemde extra vergunningenplafond 

voor deelgebieden.  

a. Wat is het doel van extra plafonds in deelgebieden? 

b. Hoe worden deze plafond vastgesteld, op basis waarvan en waarin wordt dit vastgesteld? 

c. Het artikel verwijst naar een tabel in de bijlage die we niet hebben kunnen vinden. Is deze 

tabel al gemaakt en mogen wij die dan ontvangen? 

3. In de tarieventabel onderdeel 4 worden de bezoekersparkeervergunningen genoemd. In de 

parkeerverordening komt hier echter geen definitie of beschrijving van voor.  

a. Hoe wordt omgegaan met deze voor lager tarief beschikbare mogelijkheid? 



b. Wie kan deze vergunning aanvragen en hoe wordt deze verleend? Op basis van welke 

criteria?  

c. Hoe is dit of kan dit worden geborgd in de parkeerverordening 2021?  

4. Er wordt op verschillende plekken verwezen naar artikel 2 onderdeel a & b, slaat dat op het 

eerste en tweede lid van dit artikel?  

Nota parkeernormen 2021 

1. Valt woningsplitsing ook onder de functiewijziging of transformatie en wordt dit daarom ook 

getoetst aan deze normen? 

2. Geldt deze nota voor geheel Oudewater of alleen in de binnenstad? 

3. Er kunnen parkeerplaatsen afgekocht worden voor 20.000 euro. Wat betekend dit voor het recht 

op een eerste en tweede vergunning in de binnenstad? Wordt beide daarmee verkregen? 

4. Hoe zal het college toetsen of door middel van deelmobiliteit een reductie van de parkeereis 

mogelijk is? 

5. In 3.9 staat bij Maatwerk dat het college in uitzonderlijke situaties een besluit kan nemen om af 

te wijken van de parkeereis. Hoe zal het college de raad betrekken bij deze uitzonderlijke 

situaties? 

6. Wanneer wordt deze regeling bindend? Wat houdt het genoemde paraplu-bestemmingsplan, 

genoemd in hoofdstuk 5, in? Hoe lang zal het duren voordat dat gerealiseerd is? 

7. In hoofdstuk 3.2 staat de mogelijkheid voor dubbelgebruik beschreven. 

a. Komt de parkeernorm voor woningen niet altijd lager uit doordat er altijd gebruikt kan worden 

gemaakt van dubbelgebruik? Woningen bewoners en woningen bezoekers zijn nooit beide 

100% aanwezig.  

b. Wordt de parkeernorm voor bezoekers daardoor niet gewoon 0.8 * 0.3 = 0.24? 

 

Verordening parkeerfonds Oudewater 2021 

1. Artikel 6, die overigens twee keer voorkomt, lid 3 geeft aan dat het gestorte bedrag na 10 jaar 

terug gevorderd kan worden. 

a. Wat is de onderbouwing voor het opnemen van dit lid? 

b. Is het realistisch om elke periode van 10 jaar een grote uitbreiding van het parkeerareaal te 

kunnen realiseren? 

c. In hoeverre is deze verordening houdbaar richting de toekomst, na een eerste uitbreiding?  

d. Kan het parkeerfonds ook worden ingezet voor andere doelen als de gemeenteraad daartoe 

beslist? Denk bijvoorbeeld aan het herinrichten van parkeerplaatsen of het verlagen van 

tarieven voor parkeervergunningen? 

e. In hoeverre moeten nieuwe, door het parkeerfonds te realiseren parkeerplekken in de buurt 

van een ontwikkeling liggen? 

2. In artikel 2 staat een gebiedsafbakening genoemd. Is dit het zelfde gebiedt als het parkeerbeleid?  

 


