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RAADSVOORSTEL 
19R.01066 
 
 
 
 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  13 februari 2020 

Portefeuillehouder(s): wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s):  Verkeer & vervoer 

Contactpersoon:  D.A.W. van Baaren 

Tel.nr.: 8413 E-mailadres: baaren.m@woerden.nl 
 

Onderwerp: Proces opstellen parkeerbeleid 

 

 

 
De raad besluit: 
 

1. In te stemmen met het te volgen proces om te komen tot parkeerbeleid; 
2. In te stemmen met het advies van de werkgroep wanneer het advies unaniem is; 
3. Oplossingsrichting budgetneutraal te laten zijn. 

 
 

Inleiding:  

Met raadsinformatiebrief 19R.00840 hebben wij uw raad geïnformeerd over de beoogde aanpak 
voor het opstellen van parkeerbeleid in de binnenstad. Met dit raadsvoorstel stelt uw raad deze 
aanpak formeel vast. 
 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

‘Algemene’ bevoegdheid regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente (artikel 108 j. 
147 Gemeentewet). 
 

Beoogd effect: 

Een goed en helder proces volgen, waarin belanghebbenden goed zijn meegenomen, zodat er 
draagvlak is voor de oplossingsrichtingen. Wanneer uw raad instemt met het te volgen proces, kunt 
u in uw vergadering van 9 juli besluiten over het advies van de werkgroep. 
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Argumenten: 

1. Stem in met het te volgen proces om te komen tot parkeerbeleid. 
 

1.1. Draagvlak is van groot belang bij het invoeren van parkeerbeleid en het treffen van maatregelen 
die uit dat beleid voortvloeien. 

Mensen zijn zeer betrokken bij het onderwerp parkeren, want het raakt hen in de directe 
leefomgeving. De beschikbare ruimte in de historische binnenstad is evenwel beperkt.  
 

1.2. We moeten met elkaar antwoord geven op de vraag welke doelgroep idealiter op welke plaats 
staat en hoe groot het probleem is wanneer dat in de praktijk anders blijkt te zijn. 

Wanneer er overeenstemming is over wát het probleem is, is het eenvoudiger om tot oplossingen 
voor dat probleem te komen. De inspanning is vooral gefocust op de balans tussen vraag en 
aanbod van parkeerplaatsen in het centrum: welke doelgroep kan en mag waar parkeren. In 
normale situaties is het probleem zelden het totale aantal parkeerplaatsen. Het echte probleem is 
meestal dat te veel mensen tegelijkertijd gebruik willen maken van dezelfde (populaire) 
parkeerplaatsen. Dat zijn dan ook meteen de locaties waar knelpunten worden geconstateerd. 
 

1.3. We formeren een werkgroep van stakeholders, waarmee het proces op hoofdlijnen wordt 
gedeeld, met de eerst belangrijke stap, wie staat waar. 

In deze groep zitten vertegenwoordigers van ondernemers, horeca en bewoners, maar ook van de 
gemeente1. De verhouding tussen ondernemers en bewoners moet redelijk in balans zijn, om te 
voorkomen dat de ene groep een grotere stem krijgt in het participatietraject, maar de uitkomst zal 
idealiter op basis van consensus zijn. Samen met de werkgroep bepalen we welke doelgroep waar 
idealiter parkeert. Waarschijnlijk zijn er meerdere bijeenkomsten nodig om de inhoud bij de 
stakeholders te laten landen en om tot consensus te komen. 
 

1.4.  Uw raad geeft kaders mee, waarbinnen we in het vervolgproces mogelijke verbeterpunten van 
de huidige parkeersituatie kunnen onderzoeken. 

Wij kunnen bijvoorbeeld aangeven welke vormen van regulering er zijn c.q. wat regulering kan 
doen om het “scheefparkeren” aan te pakken en waar eventuele parkeerruimte op afstand 
beschikbaar is. Vooraf wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om kaders mee te geven waar 
deze oplossingsrichtingen aan moeten voldoen. Zo zijn tijdens de Algemene Beschouwingen 
vergunningparkeren en parkeergelegenheid (in combinatie met parkeerverboden) voor 
bedrijfswagens als oplossingsrichting aangedragen. 
 

1.5. Aan de hand van de kaders gaan we met de werkgroep een document opstellen voor nieuw 
parkeerbeleid. 

De uitdaging daarbij is het vinden van het juiste abstractieniveau: gedetailleerd genoeg, zodat 
iedereen begrijpt wat de (financiële) consequenties zijn, maar ook ruimte latend voor locatie-
specifieke invullingen en nieuwe ontwikkelingen, zodat discussie over twee jaar niet opnieuw wordt 
gevoerd. Dit concept document wordt vervolgens gereviewd door de werkgroep. 
 
1.6 Naar aanleiding van de reacties van de werkgroep wordt een definitief college- en 
raadsvoorstel gemaakt, waarna uw raad het parkeerbeleid kan vaststellen. 
Het is zeer gewenst dat het college samen met de werkgroep mondeling een toelichting kan geven 
op het proces en het advies, zodat uw raad weet hoe dit tot stand is gekomen en wat de 
achterliggende gedachtes zijn.  
 

2. Stem in met het advies van de werkgroep wanneer het advies unaniem is. 
 

2.1. Draagvlak is van groot belang bij het invoeren van parkeerbeleid en het treffen van maatregelen 
die uit dat beleid voortvloeien. 

Stakeholders steken hun kostbare tijd en energie in het meedenken. Wanneer het advies van de 
werkgroep unaniem is, laat u als raad zien dat u hun inbreng waardeert en serieus neemt. 

 
3. Laat oplossingsrichtingen budgetneutraal zijn 

 
3.1. Parkeerregulering kost altijd geld. 

                                                      
1
 Geïnteresseerden voor de werkgroep kunnen zich zowel via de informatieavond als via de procedure in de uitnodiging 

aanmelden. Grootte van de groep is ongeveer 16 personen.  
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Het invoeren van parkeerregulering kost geld. Dit kan betaald worden uit de gemeentelijke 
belastingen en dus door alle inwoners van Oudewater, maar het is eerlijker wanneer de kosten 
worden betaald door de gebruiker: degenen die parkeren in de binnenstad. 
 

Kanttekeningen: 

1. Stem in met het te volgen proces om te komen tot parkeerbeleid. 
 

1.1. De binnenstad kent verschillende belanghebbenden met op het oog verschillende belangen. 
Deze verschillende belangen brengen wij samen in de werkgroep. Hierdoor lijkt een unaniem 
advies van de werkgroep op voorhand onhaalbaar. De ervaring van soortgelijke processen in 
andere gemeenten leert echter dat die consensus vrijwel altijd tóch gehaald wordt.  
 

2. Stem in met het advies van de werkgroep wanneer het advies unaniem is. 
 

2.1. Het vaststellen van het parkeerbeleid is een bevoegdheid van de raad. 
Door het opstellen van het parkeerbeleid samen met diverse stakeholders te doen, bestaat het 
risico dat het een kant op gaat die uw raad niet gewenst vindt. Draagvlak is echter van groot belang 
bij het opstellen van parkeerbeleid en het invoeren van de maatregelen die daaruit voortvloeien. 
Door het volgen van de beschreven aanpak zorgen wij voor dit draagvlak, maar kan uw raad 
tegelijkertijd kaders meegeven waarbinnen de werkgroep mag opereren. Met deze kaders kan uw 
raad tijdig bijsturen en voorkomt u dat we aan ongewenste oplossingsrichtingen gaan werken. 
 

3. Laat oplossingsrichtingen budgetneutraal zijn. 
 

3.1. Met name bij ondernemers bestaat het beeld parkeerregulering klanten kost. 
Ondernemers in Oudewater hebben het al zwaar door de opkomst van online winkelen. Het 
invoeren van parkeerregulering lijkt een extra barrière op te werpen voor de lokale ondernemers. 
Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat de aantrekkingskracht van een winkelgebied voor 
consumenten primair zit in de sfeer en de kwaliteit van het winkelaanbod. Parkeren vormt een 
belangrijke randvoorwaarde: wanneer het parkeren niet goed geregeld is, heeft het een remmende 
werking op de ontwikkeling van een winkelgebied. 
 

Financiën: 

Dit proces wordt begeleid door een adviesbureau. Het honorarium wat zij hiervoor rekenen bedraagt 
€23.520,-. Deze kosten wordt gedekt uit het budget voor het Masterplan Binnenstad (FCL 
72100009).  
 

Uitvoering: 

Wanneer wij de beschreven aanpak volgen, vindt besluitvorming in uw raad plaats op 9 juli 2020.  
Wij voeren het volgende proces uit, met per maand een beschrijving van de stappen c.q. 
werkzaamheden: 
 
Het Proces met bijbehorende stappen/werkzaamheden   Maand 

Verzorgen van communicatie rondom de informatieavond en inplannen 
van informatieavond (bij hoge opkomst meerdere informatiebijeenkomsten 
op één dag/avond) 

December 2019 /januari 
2020 

Instemming van het College en de Raad over het te volgend proces December 2019 
Eerste informatieavond alle genodigden Januari 2020 
Formeren van werkgroep Januari 2020 
Diverse bijeenkomsten eerste ronde werkgroep (2-3 bijeenkomsten) Februari- maart 2020 
Advies werkgroep over doelgroepen en gebruik parkeerruimten  Maart-april 2020 
Notitie kaders mogelijke oplossingen ter besluit naar de Raad 
 

April 2020 

Tweede ronde met de werkgroep (3 bijeenkomsten), binnen kaders 
uitwerken passende oplossing(en) en adviezen (het werkgroep advies) 

April – mei- juni 2020 

Definitieve versie van het werkgroep advies wordt voorgesteld aan het Juni 2020 
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College/de Raad 
Besluit Raad over het werkgroep advies 9 juli 2020 

 
 

Communicatie: 

Het raadsbesluit wordt via de pers aan alle inwoners van de gemeente Oudewater gecommuniceerd. 
Stakeholders zijn rechtstreeks aangeschreven en uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op 5 
februari. Met de werkgroep wordt ook direct gecommuniceerd op een nog af te spreken wijze.  

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Dossier Masterplan Binnenstad Oudewater 
- Raadsbesluit ‘Masterplan Binnenstad Oudewater’, d.d. 28 september 2017, geregistreerd 

onder corsanummer 17R.00712 
- ‘Binnenstad Oudewater Masterplan’, d.d. juli 2017, geregistreerd onder corsanummer 

17.016948 
- Masterplan Binnenstad Oudewater: meerjarenplan (tranche 2019 en verder)’ geregistreerd 

onder corsanummer: 19R.00757. 
- RIB parkeerbeleid, geregistreerd onder nummer 19r.00656 

 

Bijlagen: 

- Het raadbesluit ‘Proces opstellen parkeerbeleid’, geregistreerd onder corsanummer 19R.01067 
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De indiener:   
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
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