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Motie – Liever goedkoper in de garage dan duurder op straat 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, gehoord de 
beraadslaging over het raadsvoorstel Parkeerbeleid Woerden 2021 en verder, 
 
constaterende dat: 

1. in het vast te stellen Parkeerbeleid maatregelen worden voorgesteld om het kerngebied 
van de binnenstad (vrijwel) autoluw te maken, onder andere door wijzigingen in de 
toekenning van vergunningen en het wijzigen van parkeertarieven; 

2. bij de wijziging van parkeertarieven is gekozen voor een verhoging van het tarief voor 
parkeren op straat met € 0,50 per uur en het niet wijzigen van het tarief voor parkeren in 
de parkeergarage; 

3. de vergunningen van huidige bewoners en ondernemers in de binnenstad op 
middellange termijn worden gerespecteerd. 

 
overwegende dat: 

1. de keuze om het parkeertarief op straat te verhogen – ten minste deels – is ingegeven 
door de noodzaak om de taakstelling op parkeren uit de strategische heroriëntatie te 
behalen; 

2. ook gekozen zou kunnen worden voor een verlaging van het parkeertarief in de 
parkeergarages, om zo bezoekers (en bewoners) die in de parkeergarage parkeren te 
belonen, bij voorkeur met een gelijkblijvend tarief voor parkeren op straat; 

3. met deze positievere benadering mogelijk ook een significante reductie van het aantal op 
straat geparkeerde auto’s in de binnenstad kan worden bereikt; 

4. vervolgens bezien kan worden of de voorgestelde wijzigingen in het vergunningenstelsel 
om straatparkeren te beperken, waarbij (nieuwe) bewoners en ondernemers in de 
binnenstad hun straatvergunning kwijtraken of niet meer toegewezen krijgen, nog 
noodzakelijk zijn; 

5. bij een eventueel gelijk effect tussen verlaging van het garagetarief en verhoging van het 
straattarief een verlaging de voorkeur heeft, omdat inwoners niet meer voor parkeren 
zouden moeten betalen dan strikt noodzakelijk is. 

 
verzoekt het college: 
te onderzoeken of het invoeren van een lager tarief voor garageparkeren, eventueel als pilot, 
kan worden geïmplementeerd, de raad hierover te informeren en het Besluit Privaatrechtelijke 
parkeertarieven Woerden 2021 daarvoor niet vast te stellen. 
 
Florian van Hout, De Woerdense VVD 


