
        

 

Amendement Parkeerbeleid integraal afwegen met deugdelijke participatie 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Vaststellen kaders en 
participatieproces parkeerbeleid (19R.01038): 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 12 maart 2020, gehoord de beraadslaging, 
besluit: 

- Onder beslispunt 3 van het ontwerp-raadsbesluit (20R.00056) het woord ‘kaders’ te schrappen, zodat dit 
als volgt komt te luiden: ‘Stem in met de volgende uitgangspunten voor het parkeerbeleid’; 

 
- Aan beslispunt 4 van het ontwerp-raadsbesluit onder ‘Voor de binnenstad’ toe te voegen: 

 
o ‘tijdens alle bijeenkomsten nadrukkelijk participatie op de in dit raadsvoorstel beschreven 

uitgangspunten toe te staan en daarbij te toetsen of de uitgangspunten door de participanten 
worden onderschreven;’ 

o ‘hierover aan de raad te rapporteren en indien nodig bij het definitieve raadsvoorstel omtrent 
het Parkeerbeleid wijzigingen voor te stellen in de uitgangspunten voor het parkeerbeleid, mede 
gelet op de uitkomst van het participatieproces in de schilwijken.’ 

 
- Aan beslispunt 4 van het ontwerp-raadsbesluit (20R. 00056) onder ‘Voor de schilwijken’ toe te voegen: 

 
o Advies uit te brengen aan het college over de te hanteren uitgangspunten voor het 

parkeerbeleid in de schilwijken.  
 
Toelichting 

Uit beantwoording van de technische vragen van de VVD-fractie (20R.00183) blijkt dat de vaststelling van het 
Parkeerbeleid twee sporen kent. Voor de binnenstad worden met dit raadsvoorstel de uitgangspunten (kaders) 
reeds vastgesteld. Het participatieproces ziet op de uitwerking van die kaders. Voor de formulering van de kaders 
zélf is echter geen breed aangekondigd participatieproces doorlopen, waarin alle binnenstadondernemers en 
binnenstadbewoners hebben kunnen participeren met betrekking tot de uitgangspunten voor het parkeerbeleid in 
de binnenstad. Wel heeft er een aantal ‘interviews met externe sleutelfiguren/stakeholders in de stad op het 
gebied van parkeren’ plaatsgevonden. 

Met het vaststellen van dit raadsvoorstel in ongewijzigde vorm zouden deze kaders het kader vormen waarbinnen 
nadere uitwerking mag plaatsvinden. Het is belangrijk om ook middels brede participatie – die openstaat voor alle 
binnenstadbewoners en -ondernemers – te toetsen of de uitgangspunten juist zijn en op draagvlak kunnen 
rekenen. Dit amendement beoogt daarom allereerst de in dit raadsvoorstel onder beslispunt 3 beschreven 
uitgangspunten niet als kaders te laten gelden. Wanneer in het participatieproces in de binnenstad blijkt dat deze 
uitgangspunten onhaalbaar zijn of niet op voldoende draagvlak kunnen rekenen, moet hiervan kunnen worden 
afgeweken. Bij de definitieve vaststelling van het Parkeerbeleid dienen dan voor de binnenstad gewijzigde 
uitgangspunten aan de raad te worden voorgelegd, die reeds uitgewerkt kunnen zijn in het participatieproces.  

Tegelijkertijd vindt het participatieproces in de schilwijken plaats, waarbij in gezamenlijkheid met bewoners de 
uitgangspunten voor het parkeerbeleid in deze wijken én het participatiebeleid voor de uitwerkingsfase wordt 
vastgesteld. Daarbij is het essentieel dat de uitgangspunten voor het parkeerbeleid in de binnenstad niet als 
vaststaand kader gelden voor de participatie in de schilwijken. Vanwege hun onderlinge samenhang kunnen de 
uitgangspunten voor de binnenstad wel een vertrekpunt vormen voor de uitgangspunten voor de schilwijken. Een 
uitgangspunt voor de binnenstad kan echter slecht verenigbaar zijn met een uitgangspunt voor de schilwijken. 
Omdat de uitgangspunten voor de binnenstad reeds met dit raadsvoorstel worden vastgesteld, is geen integrale 
afweging mogelijk.  

Om te garanderen dat de gemeenteraad deze afweging uiteindelijk wel kan maken, dient de participatie in de 
schilwijken niet gebonden te zijn aan de uitgangspunten voor het parkeerbeleid in de binnenstad. Uiteindelijk 
dient op basis van de participatieprocessen in de binnenstad én de schilwijken een integraal afgewogen 
Parkeerbeleid aan de raad te worden aangeboden. 
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