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Amendement - Betrekken van de raad bij afwijken van parkeernormen 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022, besluit beslispunt 2 van het 

ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel Nota parkeernormen 2022 (D22067404) aan te passen, zodat het 

als volgt komt te luiden:  

 

2. De Nota parkeernormen 2022 vast te stellen, met dien verstande dat in de Nota parkeernormen 2022: 

 

a. op pagina 4 de volgende passage wordt toegevoegd aan het slot van hoofdstuk 2.2 ‘Maatwerk per 

ontwikkeling blijft mogelijk’: 

 

‘Het college informeert de raad te allen tijde over een voorgenomen afwijking van de 

parkeernormen bij een ontwikkeling. Bij een naar het oordeel van het college aanzienlijke 

neerwaartse bijstelling van de parkeereis legt het college de voorgenomen maatwerkoplossing 

ter goedkeuring voor aan de raad. Dit gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk op een natuurlijk 

moment in het besluitvormingstraject, bijvoorbeeld bij het stedenbouwkundig of 

beeldkwaliteitsplan. Het college kan tevens kiezen voor een separaat raadsvoorstel. In 

uitzonderingsgevallen kan de afwijking voor het eerst middels het bestemmingsplan aan de 

raad worden voorgelegd.’  

 

b. op pagina 13 (Hoofdstuk 4.10 Maatwerk blijft mogelijk) in de volgende passage de dikgedrukte tekst 

wordt toegevoegd: “Als gemotiveerd blijkt dat een initiatiefnemer in onvoldoende mate aan de 

gestelde parkeereis kan voldoen of het opportuun is dat meer/minder parkeerplaatsen worden 

gerealiseerd dan de norm voorschrijft, dan kan het college van burgemeester en wethouders in 

uitzonderlijke gevallen een besluit nemen om (gedeeltelijke) afwijking van de parkeereis toe te 

staan, indien volgens hoofdstuk 2.2 van toepassing na goedkeuring van de gemeenteraad.” 

 

Toelichting 

De Nota parkeernormen biedt terecht de mogelijkheid om in uitzonderingsgevallen met maatwerk van 

de parkeernormen af te wijken. De nota voorziet echter weinig tot niet in kaders waarbinnen het college 

deze afweging dient te maken. Omdat deze kaders op voorhand lastig te geven zijn, is betrokkenheid van 

de raad volgens de indieners gewenst. Dit amendement beoogt daarom twee dingen te regelen: 

allereerst informeert het college de raad als bij een ontwikkeling wordt afgeweken van de geldende 

parkeernorm, zodat de raad de mogelijkheid heeft zich hierover uit te spreken. Ten tweede moeten 

aanzienlijke afwijkingen van de norm worden goedgekeurd door de raad. Het college beoordeelt primair 

zelf wanneer hier sprake van is en legt het voorstel op een natuurlijk moment in het 

besluitvormingstraject voor. Bij voorkeur gebeurt dit zo vroeg mogelijk en niet pas bij het 

bestemmingsplan (indien een bestemmingsplanwijziging of -vaststelling aan de orde is). Indien de raad 

van mening is dat het college ten onrechte niet om instemming van de raad heeft gevraagd, kan de raad 

zelf de melding van het college over het voorgenomen maatwerk agenderen. Ten overvloede wordt 
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opgemerkt dat goedkeuring van het maatwerk door de raad in een eerder stadium niets afdoet aan de 

bevoegdheid van de raad om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 
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