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Onderwerp 
Parkeerbeleid, vervolg proef ''Eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages Castellum en 
Defensie-eiland'' 

Nummer Z/22/044685/ D/22/061259 Datum publicatie 16 juni 2022 

Portefeuillehouder Arjan Noorthoek Contactpersoon Tjibbe Dijk 

  

Gevraagd besluit 

De raad besluit: 
1. De proef “Eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages” en daarmee ook het eerste uur 

gratis parkeren in de parkeergarages te beëindigen per eerste dag van de eerstvolgende 
maand nadat het besluit van de raad is genomen. 

2. Het college opdracht te geven om in gesprek met Stadshart te gaan over een mogelijke 
andere invulling van de promotie van de binnenstad. 

Publieks-
samenvatting 

De raad heeft het college verzocht om een voorstel te doen voor het vervolg van de proef 
‘Eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages Castellum en Defensie-eiland.’ Het college 
heeft verschillende mogelijkheden uitgewerkt en legt deze nu voor aan de raad. De volgende 
mogelijkheden zijn bekeken: 
1. De proef te beëindigen en het eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages Castellum en 
Defensie-eiland te beëindigen; 
2. De proef te beëindigen en het eerste uur gratis te continueren als in de proef, op 6 dagen in 
de week (zondag is al gratis); 
3. De proef te beëindigen en het eerste uur gratis te continueren, maar dan alleen op een 
aantal weekdagen; 
4. De proef te beëindigen en een andere invulling te geven aan de promotie van de binnenstad, 
dan het eerste uur gratis 
parkeren. Dit in overleg met het Stadshart. 
 
Voor de inhoudelijke evaluatie van de proef verwijst het college naar de Raadsinformatiebrief 
D/22/058531 
 

  

Procedure 

Deadline indiening 
technische vragen 

24 augustus 2022 
Beantwoording 
technische vragen 

29 augustus 2022 

Behandelvoorstel Politieke Avond 1 september, raadsvergadering 15 september 

  

Suggestie gespreksonderwerpen 

Op basis van het gevraagde besluit en de gestelde technische vragen stelt de griffie de volgende gespreksonderwerpen 
voor. Woordvoerders kunnen uiteraard ook andere gespreksonderwerpen aandragen. 
 

1. Hoe duidt de raad de effecten van de proef op het parkeergaragegebruik, het bezoek aan de binnenstad en de 
inkomsten van de gemeente? 
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2. Deze resultaten in ogenschouw nemend, wil de raad het eerste uur gratis parkeren continueren of 
stopzetten? 

3. Indien het eerste uur gratis parkeren wordt stopgezet, wil de raad een van de genoemde alternatieven 
uitvoeren? 

  

Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

23 mei 2022 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief - Proef eerste uur gratis parkeren in parkeergarages 
In deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de uitkomst 
van de proef met het eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages 
Castellum en Defensie-eiland en worden de verzamelde gegevens geduid. 
De bezoekersaantallen van de parkeergarages zijn terug op het niveau van 
2019, maar de totale parkeertijd is echter met 9% verminderd en 40% van 
de bezoekers vertrekt binnen het eerste uur weer uit de garage. Het 
aandeel bezoekers dat langer blijft dan een uur, blijft achter op de cijfers 
van 2019. De inkomsten uit het parkeren in de parkeergarage zijn, doordat 
het eerste uur gratis is, met bijna 50% afgenomen. De directe kosten van 
de actie zijn daarmee €20.000,- per maand. Daarnaast blijft het parkeren 
op straat achter. De groei van het parkeren in de garages vangt de afname 
van het straat-parkeren niet op. 

2 mei 2022 
 

Memo Memo gemeente Woerden - Proef eerste uur gratis parkeren in de 
parkeergarages 
Op 2 mei is de raad via een memo geïnformeerd over de status van de 
proef. In dit memo is ook aangekondigd dat de proef per 1 mei zou 
eindigen.  

28 april 2022 Motie 
Raadsvergadering 
Besluitenlijst 

Motie ‘Parkeergarage Binnenstad’ 
Tijdens de raadsvergadering van 28 april 2022 heeft de raad de motie 
‘Parkeergarage Binnenstad’ (Woerden&Democratie) aangenomen, waarin 
de raad aangeeft dat de proef met het eerste uur gratis parkeren in de 
parkeergarages Castellum en Defensie-eiland wordt verlengd tot er een 
definitief besluit door de raad wordt genomen inzake het gratis parkeren in 
de parkeergarages. 

27 januari 
2022 

Raadsvergadering 
Motie 

Motie Verlengen proef eerste uur gratis parkeren in de parkeergarage 
Op 27 januari heeft de raad een motie (LijstvanderDoes, CDA, 
ChristenUnie-SGP en D66) aangenomen waarmee de proef is verlengd tot 
na de lockdown of tot 1 mei en de cijfers van tijdens de lockdown niet mee 
te nemen in de resultaten van de proef. Via de motie is het college ook 
verzocht financiële compensatie van het Rijk voor gemeenten aan te 
wenden. 

24 januari 
2022 

Ingekomen brief Stadshart Woerden - Verlengen proef 1e uur gratis parkeren in 
parkeergarage 
Het bestuur BIZ Stadshart Woerden heeft eind januari een brief aan de 
raad en het college gestuurd n.a.v. de proef.  

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22058531-Raadsinformatiebrief-Proef-eerste-uur-gratis-parkeren-in-parkeergarages.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/D22059350-Memo-gemeente-Woerden-Proef-eerste-uur-gratis-parkeren-in-de-parkeergarages.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/28-april/20:00/Motie-vreemd-Parkeergarage-binnenstad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/28-april/20:00/Motie-vreemd-Parkeergarage-binnenstad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/28-april/20:00/Motie-vreemd-Parkeergarage-binnenstad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/28-april/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/28-april/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/28-april/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/28-april/20:00/Besluitenlijst-raadsvergadering-28-april-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/27-januari/20:00/Moties-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/27-januari/20:00/Motie-vreemd-Verlengen-proef-eerste-uur-gratis-parkeren-in-de-parkeergarage.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/D22049935-Stadshart-Woerden-Verlengen-proef-1e-uur-gratis-parkeren-in-parkeergarage.pdf
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4 november 
2021 

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief - Financiële gevolgen uitvoering motie Proef eerste 
uur gratis parkeren in de garage 
Via deze raadsinformatiebrief geïnformeerd over de financiële gevolgen 
van de uitvoering van de motie.  

14 oktober 
2021 

Raadsvergadering 
Motie 

Motie Proef eerste uur gratis parkeren in de garage 
Op 14 oktober 2021 heeft tijdens de raadsvergadering een 
interpellatiedebat plaatsgevonden over de uitvoering van het 
parkeerbeleid. Daarbij is een motie (LijstvanderDoes, CDA, ChristenUnie-
SGP en WeDo politiek) aangenomen waarmee de raad het college heeft 
verzocht in de maanden november en december 2021 en minimaal tot eind 
januari een proef te draaien waarbij het eerste uur parkeren in de 
parkeergarages gratis is op alle dagen. En om de effecten van de proef op 
het parkeergaragegebruik, het bezoek aan de binnenstad en de inkomsten 
van de gemeente te monitoren en de gemeenteraad daarover te 
informeren via een raadsinformatiebrief.  

   

regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

Gemeentewet, art. 
108, jo 147 

Artikel 108 
1. De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan 

het gemeentebestuur overgelaten. 
2. Regeling en bestuur kunnen van het gemeentebestuur worden gevorderd bij of krachtens 

een andere dan deze wet ter verzekering van de uitvoering daarvan, met dien verstande 
dat het geven van aanwijzingen aan het gemeentebestuur en het aan het gemeentebestuur 
opleggen of in zijn plaats vaststellen van beslissingen, slechts kan geschieden indien de 
bevoegdheid daartoe bij de wet of krachtens de wet bij provinciale verordening is 
toegekend. 

3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 110, vijfde lid, 119, vierde lid en 120, tweede 
lid, worden de kosten, verbonden aan de uitvoering van het tweede lid, voor zover zij ten 
laste van de betrokken gemeenten blijven, door het Rijk aan hen vergoed. 

 
Artikel 147  
1. Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor zover de bevoegdheid 

daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college of de 
burgemeester is toegekend. 

2. De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. 
3. De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, tweede lid, berusten bij het college, voor 

zover deze niet bij of krachtens de wet aan de raad of de burgemeester zijn toegekend. 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21040626-Raadsinformatiebrief-Financiele-gevolgen-uitvoering-motie-Proef-eerste-uur-gratis-parkeren-in-de-garage.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/14-oktober/20:00/Interpellatiedebat-Uitvoering-parkeerbeleid-1
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/14-oktober/20:00/Motie-vreemd-Proef-eerste-uur-gratis-parkeren-in-de-garage-1.pdf
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&paragraaf=1&artikel=108&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=147&z=2022-08-01&g=2022-08-01

