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Motie – Vervolg op de proef gratis parkeren in de binnenstad  
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 15 september 2022, gelezen het raadsvoorstel ‘Voorstel 
proef eerste uur gratis parkeren in parkeergarages Defensie-eiland en Castellum', 
 
constaterende dat: 
1. de gemeenteraad van Woerden op 14 oktober 2021 de motie ‘Proef eerste uur gratis parkeren in de 

parkeergarages’ heeft aangenomen; 
2. de intentie van de motie was om het parkeren in de parkeergarage gastvrij te maken en meer bezoekers terug 

naar de binnenstad te krijgen; 
3. hiermee ondernemers de gelegenheid werd gegeven meer klanten te krijgen, 
4. afgesproken is de proef te beëindigen nadat de raad over het vervolg van de proef een beslissing genomen 

heeft, 
 
overwegende dat: 
1. de proef vanaf het begin tot aan heden een succes is en aanzienlijk meer auto’s gebruikmaken van de 

parkeergarage; 
2. bezoekers, bewoners en ondernemers van de binnenstad hier erg blij mee zijn; 
3. de ondernemers al hebben laten weten voor een continuering van het gratis uur te zijn; 
4. uit de rapportage van de proef geen duidelijkheid komt voor wat betreft de exacte kosten en baten; 
5. uit de rapportage blijkt dat 40% van de bezoekers binnen 1 uur weer vertrokken is, 
 
verzoekt het college: 
de mogelijkheid voor een abonnement te bespreken met de ondernemers van de binnenstad. Met dit abonnement 
kunnen inwoners van de gemeente Woerden tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garages. Dit heeft als 
voordeel dat: 

a. parkeergelden vooruitbetaald worden; 
b. de abonnementen een vaste bijdrage in de parkeerkosten gaan opleveren; 
c. inwoners voordelig kunnen parkeren; 
d. je met een abonnementskaart  vlugger kunt doorrijden en er minder files zijn bij in- en uitrit van de garages. 
 

En gaat over tot de orde van de dag, 
 
LijstvanderDoes, Lenie van Leeuwen 
 
Toelichting 
De proef met het eerste uur gratis parkeren is een 
groot succes en we horen hierover veel positieve 
geluiden zowel van bezoekers als ondernemers.  
Jammer dat het rapport over de proefperiode alleen 
de cijfers over februari en maart laat zien en niet al 
de andere maanden dat deze proef gedraaid heeft. 
Ook jammer dat er een stellige conclusie getrokken 
wordt ‘het kost 20.000 euro per maand’ terwijl dit 
uit het rapport niet duidelijk blijkt hoe men aan dit 
bedrag komt en zelfs gezegd wordt dat het moeilijk 
te duiden is wat nu toe te rekenen is aan de proef 
en wat aan overige omstandigheden.  
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in 
zijn openbare vergadering, gehouden op 15 september 2022 
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