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Motie - Realistische visie op ontwikkeling autobezit en -gebruik 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 9 juni 2022, gelezen het raadsvoorstel Omgevingsvisie 
Woerden 2022, gehoord de beraadslaging, 
 
constaterende dat: 

1. de mobiliteitsparagraaf in de voorliggende Omgevingsvisie sterk is gebaseerd op het idee dat het autobezit 
en -gebruik in 2040 zijn afgenomen, onder meer door gebruik van ‘deelmobiliteit’, het bouwen rond het 
station en ‘nieuw parkeerbeleid’; 

2. in onder meer het Toekomstperspectief Automobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat de verwachting wordt uitgesproken dat het autogebruik eerder zal stijgen dan dalen, onder 
andere door de opkomst van elektrische auto’s; 

3. in onder meer een PBL/CPB-notitie over automobiliteit wordt voorspeld dat actuele ontwikkelingen, 
waaronder nieuwe technologieën als MaaS, tot 2040 een relatief beperkt effect hebben op de mobiliteit, 

 
overwegende dat: 

1. veel Woerdenaren hun auto nodig (zullen blijven) hebben en zij daarom voor de auto als vervoermiddel 
moeten kunnen blijven kiezen wanneer dat nodig is; 

2. (parkeer)problemen en een minder fijne leefomgeving zullen ontstaan wanneer de verwachting dat 
autobezit en -gebruik door ontmoediging afnemen, niet uitkomt doordat maatregelen niet effectief 
blijken; 

3. ook andere maatregelen denkbaar zijn om de groei van het autogebruik in goede banen te leiden dan 
negatieve beïnvloeding van de vraag, waarvan onzeker is of die het gewenste effect heeft, 

 
verzoekt het college: 

1. de Omgevingsvisie zodanig te herzien dat de visie er niet langer van uitgaat dat een forse afname van 
autobezit en -gebruik door de inzet van deelmobiliteit, beperkende parkeernormen en/of ander sturend 
mobiliteitsbeleid zeker is; 

2. in plaats daarvan een realistische visie op autobezit- en gebruik in de Omgevingsvisie op te nemen, waarin 
aandacht is voor de voorspelde groei van automobiliteit en de mate waarin alternatieven daadwerkelijk 
aantrekkelijk en daarmee kansrijk zijn; 

3. eventuele toch te nemen maatregelen met betrekking tot autobezit en -gebruik voldoende adaptief vorm 
te geven, zodat er ruimte voor de auto blijft zolang deze nodig is, maar kan worden verminderd als 
onderbouwd blijkt dat die behoefte afneemt; 

4. uit te gaan van realistische cijfers, prognoses en normen en daartoe zeker de komende jaren de huidige 
parkeernormen aan te houden bij ontwikkelingen; 

5. tegelijkertijd in te zetten op efficiënt dubbelgebruik van parkeerterreinen en –garages, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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