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Aanpak opstellen parkeerbeleid 

 

Kennisnemen van: 
 

De beoogde aanpak voor het opstellen van parkeerbeleid in de binnenstad 

Inleiding: 
 

De gemeente Oudewater heeft in juli 2017 het ‘Masterplan Binnenstad Oudewater’ opgesteld. Hierin wordt 
ook aandacht besteed aan verkeer en parkeren. In de toekomst heeft de gemeente Oudewater wellicht 
minder parkeerplaatsen ter beschikking in de binnenstad en worden ter compensatie parkeervoorzieningen 
aan de randen van de stad gezocht. Daarnaast is er in sommige straten nu al geen ruimte voor de 
parkeerbehoefte van de bewoners en bezoekers van de stad. 
 
Als basis voor een toekomstig parkeerbeleid was het allereerst van belang de daadwerkelijke parkeerdruk 
in kaart te brengen. In september 2018 zijn er verschillende tellingen uitgevoerd in de binnenstad van 
Oudewater om zo de parkeerdruk in kaart te brengen. Uit het onderzoek is de (te) hoge parkeerdruk in 
sommige straten naar voren gekomen. Ook zijn er, onder andere in het kader van de voorgenomen 
reconstructie van de Lange Burchwal, verschillende bewonersavonden geweest waar de hoge parkeerdruk 
wordt aangehaald.  
 
De gemeente Oudewater wil om bovenstaande redenen graag parkeerbeleid opstellen voor de stad. 
Daarbij is het van belang dat de verschillende belanghebbenden, zoals bewoners, intensief bij het proces 
betrokken worden.  Wij informeren uw raad met deze raadsinformatiebrief over het te volgen proces om te 
komen tot parkeerbeleid.  



 

Kernboodschap: 

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. Draagvlak is dan ook van groot belang 
bij het invoeren van parkeerbeleid en het treffen van maatregelen die uit dat beleid voortvloeien. De 
inspanning zal vooral gefocust zijn 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. Voor het oplossen van een knelpunt qua parkeerdruk zijn de volgende vragen 
essentieel: 
 

 Voor wie zijn de betreffende parkeerplaatsen primair bedoeld? Denk bijvoorbeeld aan bewoners, 
werknemers/eigenaren, bezoekers van bewoners en bezoekers van winkels, toeristen. 

 Welke doelgroepen staan er? 

 Welke belangen hebben de doelgroepen? 

 Welke doelgroepen staan er dus “scheef geparkeerd”? 

 Waar levert dit vooral problemen op (de plaatsen waar de primaire doelgroep plaats te kort komt) 
 Welke alternatieven zijn er voor verschillende doelgroepen die gebruik maken van deze 

parkeerplaatsen welke primair zijn bedoeld voor andere doelgroepen? 

 Hoe kunnen we deze doelgroepen verleiden om gebruik te maken van deze parkeerplaatsen? 
 

Parkeerregulering kan in dit geval een middel te zijn om de juiste doelgroepen op de juiste plek te laten 
parkeren. Echter, het is belangrijk om eerst met elkaar eenduidigheid te krijgen over wie waar mag staan. 
We willen 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. 
Om dit goed te bepalen en tevens het draagvlak voor deze besluiten te maximaliseren zal er afstemming 
plaats moeten vinden, met externe stakeholders (winkeliers, horeca, bewoners, etc.) – zij kennen de lokale 
situatie immers het best – en binnen de gemeentelijke organisatie. Waarschijnlijk zijn er meerdere 
bijeenkomsten nodig om de inhoud bij de stakeholders te laten landen en om tot consensus te komen.  
 
We gaan partijen met soms op het oog tegengestelde belangen zoveel mogelijk samen aan tafel zetten. 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. Wij informeren uw raad over deze uitgangspunten, en wanneer uw raad zich in 
deze uitgangspunten kan vinden gaan wij verder met het proces.  
Tijdens de Algemene Beschouwingen zijn vergunningparkeren en parkeergelegenheid (in combinatie met 
parkeerverboden) voor bedrijfswagens als oplossingsrichting aangedragen. Deze oplossingsrichtingen 
nemen wij mee in de verdere uitwerking, evenals andere mogelijke oplossingen. Maar daarover later meer. 
 
In het vervolgproces kijken we met de werkgroep naar mogelijke verbeterpunten van de huidige 
parkeersituatie. 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 willen we de kaders van deze insteek met de raad hebben afgestemd.  
 
De input van de werkgroep leidt tot een conceptnotitie die als uitgangspunt dient voor het nieuwe 
parkeerbeleid. Deze wordt met ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Ook vragen we uw raad dan om 
kaders voor het vervolgproces. Op basis van uw reactie wordt een conceptdocument opgesteld 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. Naar aanleiding van de 

                                                 
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.  



 

reacties wordt een definitief college- en raadsvoorstel gemaakt. Het is zeer gewenst dat wij samen met de 
werkgroep mondeling een toelichting geven op het proces en advies, waarna uw raad het parkeerbeleid 
kan vaststellen. 
 

Financiën 

Deze opdracht wordt gedekt uit het budget voor het Masterplan Binnenstad (FCL 72100009).  

Vervolg: 
 

Wanneer wij bovenstaande 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 
College/de Raad 

Juni 2020 

Besluit Raad over het werkgroep advies 9 juli 2020 
 

Bijlagen: 
 

n.v.t. 

 
Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     
ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
 
 

 

  

 

 



 

 

 


