
GEAMENDEERD 
RAADSBESLUIT 
D/22/067404 
Z/22/048481 
  

  
Onderwerp: Nota parkeernormen 2022 gemeente Woerden 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 5 juli 2022 van: 

- burgemeester en wethouders 

 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Artikel 149; De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt. 
 

b e s l u i t: 
 

1. De Nota Parkeernormen 2022 vast te stellen, met dien verstande dat: 
a. In hoofdstuk 4.2 de volgende passage wordt opgenomen: 

De gemeente stimuleert actief het dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Het kan 
daarbij bijvoorbeeld gaan om wonen en werken in hetzelfde pand of twee 
naastgelegen panden, met één (gezamenlijk) parkeerterrein. De parkeerplaatsen 
kunnen overdag gebruikt worden door werknemers en in de avond en nacht door 
bewoners. Een ander voorbeeld is het als bewoner kunnen gebruiken van de 
parkeergarage van een nabijgelegen woontoren als daar overcapaciteit is. Het is de 
bedoeling om met het actief stimuleren van dubbelgebruik - hoewel dat in praktijk 
niet altijd eenvoudig te realiseren zal zijn - optimaal en efficiënt gebruik te maken van 
alle beschikbare parkeercapaciteit. Zowel bij nieuwbouw, nieuwbouw gecombineerd 
met naastgelegen bestaande bouw of volledig bestaande bouw kan dubbelgebruik 
worden gestimuleerd. 

b. Op pagina’s 12 en 13 het hoofdstuk 4.7 ‘dispensatie kleine ontwikkeling’ wordt 
geschrapt, onder vernummering van de volgende hoofdstukken.  

c. Op pagina 5 (3.3 ‘Juridische verankering’) ‘deelfietsen’ wordt vervangen door 
‘deel(bak)fietsen’ en op pagina 13 (hoofdstuk 5 beleidsregels fiets) 
‘(elektrische) fiets’ wordt vervangen door ‘(elektrische) (bak)fiets’ 

d. Over gehandicaptenparkeerplaatsen de volgende tekst wordt opgenomen:  
Op parkeerterreinen bij openbaar toegankelijke gebouwen wordt 5% van de 
parkeerplaatsen aangewezen als gehandicaptenparkeerplaats. Hiermee wordt 
rekening gehouden in de parkeereis, evenals met het grotere ruimtebeslag van 
gehandicaptenparkeerplaatsen ten opzichte van reguliere parkeerplaatsen. 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 13 oktober 2022, 

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  



 


