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Amendement - Maatwerk in plaats van dispensatie kleine ontwikkelingen 

 

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 op pagina’s 12 en 13 het hoofdstuk 4.7 Dispensatie kleine ontwikkeling 

wordt geschrapt, onder vernummering van de volgende hoofdstukken. 

 

Florian Bos & Florian van Hout, De Woerdense VVD 

Rumo van Aalst, CDA 

 

Toelichting 

De voorliggende Nota parkeernormen bepaalt thans in hoofdstuk 4.7 (zie onder) dat kleine 

ontwikkelingen - met een parkeerbehoefte van niet meer dan twee parkeerplaatsen - dispensatie 

verleend kan worden. Als het onmogelijk is om op eigen terrein de maximaal twee parkeerplaatsen aan 

te leggen, vervalt de parkeereis. Het is echter geen gegeven dat de toekomstige bewoners een 

straatvergunning krijgen. Als dit niet het geval is, worden de adressen wel op de POET-lijst geplaatst, 

waardoor aanvraag van een vergunning niet mogelijk is. Als (toekomstige) bewoners wel over een auto 

beschikken, zullen zij die dus ergens anders moeten parkeren. 

 

De indieners achten het onnodig om een aparte dispensatieregeling voor kleine ontwikkelingen op te 

nemen. Het college kan hiervoor gebruikmaken van de mogelijkheden voor maatwerk die de Nota 

parkeernormen biedt. Dit verdient ook de voorkeur boven de huidige regeling. 

 

De huidige passage lost de problematiek niet op. Als adressen op de POET-lijst worden geplaatst, krijgen 

bewoners geen vergunning. Op het moment van oplevering of in de verdere toekomst kan echter (nog 

steeds) behoefte bestaan of ontstaan aan twee parkeerplekken. Daarvoor zal een maatwerkoplossing 

gevonden moeten worden, als realisatie op eigen terrein of in de nabije openbare ruimte niet mogelijk 

is. 

 

Tekst hoofdstuk 4.7 Dispensatie kleine ontwikkeling 

Als voor een kleine ontwikkeling, met een parkeerbehoefte die niet meer dan twee parkeerplaatsen 

bedraagt, het onmogelijk is om op eigen terrein die parkeerplaatsen aan te leggen, dan vervalt de 

parkeereis. Het is niet zo dat daarvoor in de plaats er dan automatisch een parkeerrecht komt in de 

openbare ruimte. Dat zal per situatie bij aanvraag van de omgevingsvergunning bekeken worden. Als 

er geen parkeerrecht wordt afgegeven, dan wordt het betreffende object op de POET-lijst geplaatst 

(Parkeren Op Eigen Terrein), waardoor toekomstige bewoners niet in aanmerking komen voor een 

parkeervergunning.” 

 


