
  
 

AMENDEMENT 

Geen lagere parkeernorm in nieuwe wijken 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Strategienota 
Verkeersvisie 2030 (19R.00260): 

De raad besluit: 

Het voorliggende raadsbesluit (19R.00265) op beslispunt 1 te wijzigen zodat het als volgt 
komt te luiden: 

1. De Strategienota Verkeersvisie 2030 vast te stellen, met dien verstande dat daarin 
expliciet wordt toegevoegd dat: 

- in nieuwe (woon)wijken geen lagere parkeernormen worden toegepast. 

 

Van Hout, de Woerdense VVD 

Bakker, Fractie Bakker 

 

 

Toelichting 

Het is onrealistisch om in nieuwe woonwijken lagere parkeernormen toe te passen. Het 
toepassen van een lagere parkeernorm leidt er niet toe dat auto’s zomaar verdwijnen, omdat 
de auto voor veel Woerdenaren onmisbaar is. Volgens de cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek neemt het autobezit tot 2030 dan ook toe. Een lagere parkeernorm 
toepassen is wensdenken, wanneer deze is gebaseerd op de veronderstelling dat 
Woerdenaren in plaats daarvan gebruik kunnen en zullen maken van het openbaar vervoer 
of de fiets. 

Door parkeerplekken te laten verdwijnen wordt het onze inwoners dan ook vrijwel onmogelijk 
gemaakt om te wonen en te werken in onze gemeente. De aanwezigheid van een station 
doet daar niet aan af, omdat de trein lang niet altijd een geschikt alternatief is voor de auto. 
Bovendien is de gemeente Woerden voor het stimuleren van alternatieve vervoersmiddelen 
voor de auto (zoals het ov) in grote mate afhankelijk van andere partners. 

Pas als er daadwerkelijk minder auto’s zijn, kan een parkeerplek worden geschrapt; niet op 
voorhand op basis van onduidelijke criteria zoals deze nu in de Strategienota staan 
geformuleerd. Nu parkeerplekken schrappen leidt tot onnodig zoekverkeer en foutparkeren. 
Dat levert gevaarlijke (verkeers)situaties op. 

Om die reden heeft ook de Participatiegroep Verkeersvisie in zijn oplegnotitie aangegeven 
dat hij van mening is dat in nieuwe woonwijken geen lagere parkeernormen moeten worden 
toegepast. Dit amendement heeft derhalve ook tot doel dit advies van de Participatiegroep in 
de Strategienota op te nemen. 


