
 
 

 
Motie parkeerbeleid 
 

 
Onderwerp: Aanleg extra parkeervoorzieningen  
 

 
De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 14 juli 2021 
 

 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, 
 
 
Overwegende dat: 
 

1. De parkeerdruk in het stadscentrum van Oudewater onverantwoord hoog is, vergelijkbaar met 
die van de binnensteden van grote steden; 

2. De hoge parkeerdruk de leefbaarheid van de binnenstad aantast als gevolg van zoekverkeer,  
foutparkeren en het nagenoeg ontbreken van handhaving; 

3. De gemeente al jarenlang geen maatregelen neemt, om de parkeerdruk te verminderen. 
Integendeel, door mee te werken aan woningsplitsing, het niet of slechts gedeeltelijk innen van 
de vastgestelde afkoopsom aan het parkeerfonds en het hanteren van een te lage parkeernorm 
bij nieuwbouwprojecten loopt de druk steeds verder op zonder enige compensatie; 

4. De gemeente de een en andermaal vastgestelde noodzaak tot bovennormatieve uitbreiding van 
het parkeerareaal, stelselmatig voor zich uitschuift;  

5. Deze ad hoc aanpak de parkeerdruk verder verhoogt en de ruimtelijke en bestuurlijke 
mogelijkheden tot uitbreiding van het parkeerareaal beperkt; 

6. Het instellen van een burgerwerkgroep om de hardnekkige problematiek ‘van onderaf’ aan te 
pakken een lovenswaardig initiatief is; 

7. De burgerwerkgroep onder begeleiding van Empaction de aard en ernst van de problematiek 
goed in kaart gebracht heeft;  

8. De burgerwerkgroep concludeert dat het parkeerprobleem niet kan worden opgelost zonder 
substantiële uitbreiding van het parkeerareaal; 

9. De burgerwerkgroep niet de (financiële) middelen heeft meegekregen om een effectief 
parkeerbeleid op te stellen; 

10. De burgerwerkgroep uit arren moede een parkeerbeleid opgesteld heeft, dat het 
parkeerprobleem niet oplost, maar de problemen slechts verplaatst; 

11. De voorgestelde parkeerregulering d.m.v. het invoeren van vergunning- en betaald parkeren 
vrijwel uitsluitend ten goede komt van de (hoofd-)bewoners) van de binnenstad;  

12. De bewoners van omliggende wijken worden opgezadeld met auto’s uit de binnenstad terwijl 
ook in deze wijken de parkeerdruk al hoog is;   

13. Een groot aantal Oudewaternaren tegen het voorgestelde parkeerbeleid is, getuige de door 
1.500 personen ondertekende petitie geen betaald parkeren in te voeren in Oudewater; 

14. Voldoende draagvlak bij de inwoners een belangrijke voorwaarde is voor het succesvol 
uitvoeren van het parkeerplan;  

15. Ook de gemeenteraad nog tal van vragen en vraagtekens heeft bij het voorgestelde 
parkeerbeleid; 

16. Het college in weerwil van het verklaarde gebrek aan financiële middelen voor het opstellen en 
uitvoeren van een plan dat de parkeerproblemen wèl effectief aanpakt, € 100.000 extra vraagt 
van de gemeenteraad voor het ‘uitrollen’ van het parkeerbeleid; 

 

 

 



 
Stelt vast dat: 
 

- Het voorgestelde parkeerbeleid niet of nauwelijks bijdraagt aan het oplossen van de ernstige 
parkeerproblemen in het stadscentrum, en de problematiek slechts verplaatst; 

- Aanvullende maatregelen (en middelen) nodig zijn voor een effectief parkeerbeleid; 
 
 
En draagt het college op om: 
 

- Gebruikmakend van het voorwerk van de burgerwerkgroep een parkeerplan op te stellen dat de 
parkeerproblemen effectief aanpakt en bijdraagt aan de gestelde doelen bereikbaarheid en 
leefbaarheid; 

- Naast aan parkeren in het plan aandacht te besteden aan flankerende thema’s zoals: het 
voorzien in extra parkeerplaatsen, (weren) zwaar verkeer (stadsdistributie), stimuleren 
fietsgebruik, bevorderen autodelen, autovrij maken (deel van) binnenstad; 

- Dit plan uiterlijk in februari 2022 ter behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad; 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Ondertekening en naam: 
 
 
 
 
W.K. Knol 
Wakkere Geelbuik 
                                    

 
De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 14 juli 2021. 
 
Stemverhouding:  Fracties voor:     Fracties tegen: 
        
   ……………………………   …………………………. 
   
 
   …………………………...   …………………………. 
 
 
De griffier,     De voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt                  drs. D.C. de Vries 
 

 


