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Gevraagd besluit 

De raad besluit: 

1. De Nota Parkeernormen 2014 in te trekken; 

2. De Nota Parkeernormen 2022 vast te stellen 

Publieks-

samenvatting 

In september 2014 heeft de gemeenteraad van Woerden de vigerende Nota Parkeernormen 

vastgesteld en sindsdien niet meer aangepast. Dit (gedateerde) beleid vormt het 

toetsingskader bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen, initiatieven en beoordelingen van 

parkeersituaties. We zien ons geconfronteerd met een toename van maatwerkoplossingen en 

flankerend beleid om bouwplanprocessen van de grond te krijgen. Daarnaast zijn er diverse 

ontwikkelingen die aanleiding geven om de huidige Nota Parkeernormen opnieuw tegen het 

licht te houden. Zo heeft zowel Woerden als de regio een ambitieuze woningbouwopgave, is 

er de verkeersvisie vastgesteld waarin een veilige, leefbare en bereikbare stad voorop staat en 

zijn er diverse regionale beleidsstukken waarin gezond stedelijk leven voorop staat. Om 

binnenstedelijk woningbouwprogramma toe te voegen, is verdichting noodzakelijk. Daarnaast 

is de tijd van ongebreideld uitbreiden van autoinfrastructuur om bereikbaar te blijven voorbij: 

het ruimtebeslag dat de auto inneemt is onevenredig groot en de kosten zijn hoog. We kijken 

dus anders naar mobiliteit en mede hierdoor wordt de Nota Parkeernormen 2014 herzien: 

uitgangspunten worden toegevoegd, verduidelijkt en aangescherpt dan wel versoepeld. 

Tevens speelt de nieuwe nota in op het steeds verder uitbreiden van deelmobiliteit. 

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 

Woensdag 23 augustus 

2022 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 29 augustus 2022 

Behandelvoorstel 

Politieke Avond 1 september, raadsvergadering 15 september 

N.a.v. de Politieke Avond van 1 september is het volgende nieuwe proces afgesproken: 

 

Politieke Avond 1 september, technische sessie 22 september, Politieke Avond 6 oktober, 

raadsvergadering 13 oktober 

  

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. Sluit de voorliggende nota voldoende aan bij de uitgangspunten in de Strategienota Verkeersvisie 2030 en is 

voldoende uitvoering gegeven aan de de motie ‘Heldere afspraken over parkeernorm’? 

2. Kan de raad zich vinden in de overige argumenten voor de noodzaak om een nieuwe Nota parkeernormen 

vast te stellen?  
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Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

18 februari 

2021 

Raadsvergadering 

Raadsvoorstel 

Raadsvoorstel Parkeerbeleid 2021 en verder 

In dit raadsvoorstel (vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 18 

februari 2021 heeft het college het volgende aangekondigd: ‘Tevens zal 

het college zo spoedig mogelijk de Nota parkeernormen 2021 aanbieden 

aan uw raad. Doel is om deze nota aan te bieden voor besluitvorming in 

maart 2021.’ 

De Nota parkeernormen is vervolgens een aantal keer uitgesteld van 

juni/juli 2021 naar november 2021, naar mei/juni 2022. 

11 juli 2019 Politieke Avond 1 

Politieke Avond 2 

Raadsvergadering 

Raadsvoorstel 

Raadsvoorstel Strategienota Verkeersvisie 2030 

Dit raadsvoorstel is besproken tijdens de Politieke Avond van 13 juni en 4 

juli 2019. De gemeenteraad heeft de strategienota op 11 juli 2019 

vastgesteld. Daarbij is ook de motie ‘Heldere afspraken over 

parkeernorm’ (CDA, ChristenUnie-SGP, LijstvanderDoes) aangenomen en 

de motie ‘Eenrichtingsverkeer’ (D66, STERK Woerden).  

2 september 

2014 

Nota parkeernormen 

2014 

Raadsinformatiebrief Nota parkeernormen 2014 

Op 2 september heeft het college de Nota parkeernormen 2014 

vastgesteld.  

   

regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

Gemeentewet, art. 

149 

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

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/18-februari/20:00/Raadsvoorstel-Parkeerbeleid
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/18-februari/20:00/Gewijzigd-raadsvoorstel-D21008131-Parkeerbeleid-2021-en-verder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2019/13-juni/20:00/Raadsvoorstel-Strategienota-Verkeersvisie
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2019/4-juli/20:00/Raadsvoorstel-Strategienota-Verkeersvisie-2030
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/11-juli/20:00/Raadsvoorstel-Strategienota-Verkeersvisie-2030
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2019/13-juni/20:00/raadsvoorstel-19r-00260-strategienota-verkeersvisie-2030.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/11-juli/20:00/motie-heldere-afspraken-over-parkeernorm.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/11-juli/20:00/motie-eenrichtingsverkeer.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/CVDR/CVDR488590/1/xml/i303934.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/CVDR/CVDR488590/1/xml/i303934.pdf
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=149&z=2022-08-01&g=2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=149&z=2022-08-01&g=2022-08-01

