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Inleiding: 

Op 29 september 2016 is door uw raad het besluit genomen (met corsanummer 16R.00397) tot het 
uitvoeren van een pilot betaald parkeren. Deze pilot omvat de volgende wijzigingen t.o.v. de toenmalige 
reguleringstijden: 

1. De reguleringstijden op vrijdag instellen van 9:00 uur tot 18:30 uur (huidig van 9:00 uur tot 0:00 uur) 
2. De reguleringstijden op zaterdag instellen van 9:00 uur tot 18:30 uur (huidig van 9:00 uur tot 0:00 

Het doel van de pilot is om het positieve resultaat van de parkeerbegroting 2016 in te zetten om voor 
bezoekers de binnenstad aantrekkelijker te maken. Door de reguleringstijden van het parkeren op maaiveld 
en in de parkeergarage op vrijdag- en zaterdagavond te harmoniseren, is met name beoogd de horeca een 
impuls te geven. U heeft destijds besloten de pilot te laten lopen van 1 november 2016 tot 1 juli 2017. 

Kernboodschap: 

Uw raad heeft, door middel van het aannemen van motie 'verlengen proef langer gratis parkeren, besloten 
om de pilot betaald parkeren t/m 31 december 2017 te verlengen om te voorkomen dat er een wisselvallige 
koers ontstaat voor ondernemers en inwoners. 

In uw motie heeft u aangegeven de evaluatie van de pilot ten behoeve van behandeling in de komende 
septembercyclus te willen ontvangen. Met het verlengen van de pilot ontstaat echter ook de mogelijkheid 
om in dezelfde maand als de 0-meting (oktober 2016) het onderzoek te herhalen. Dit levert een 
representatiever beeld op dat dan nu is verkregen. 

Ons college stelt daarom voor om begin oktober het parkeeronderzoek nogmaals te herhalen. We 
verwachten u dan half november een raadsvoorstel aan te kunnen leveren, zodat u in de raadsvergadering 
van december over de pilot kunt besluiten. In de bijlage zijn de resultaten van de vergelijking van de nul- en 
de 1-meting op een rijtje gezet. 
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Financiën: 

Ook financieel gezien is het in november een beter moment op goede uitspraken te kunnen doen. Los van 
het feit dat de proef dan langer loopt en we de verschillen over een langere periode in kaart hebben kunnen 
brengen, hebben we in het 4 e kwartaal meer zekerheid over de financiën in 2018. In de ALV van 
ParkeerService van september wordt namelijk een besluit genomen over de kostprijsberekening van de 
uitvoeringsopdracht. Op basis van de nieuwe berekening en het besluit wat hierover genomen wordt, 
kunnen de kosten die we aan ParkeerService betalen voor de uitvoering van de parkeertaken anders gaan 
uitvallen dan nu. Welk effect dit op woerden zal hebben is nu nog lastig in te schatten. Aangezien we als 
Woerden veel producten afnemen, zal dit vermoedelijk geen grote financiële gevolgen hebben. 

Daarnaast speelt ook de exploitatie van de toekomstige parkeergarage Defensie-Eiland een grote rol. Per 
2019 drukt de exploitatie van deze parkeergarage ook op de totale parkeerbegroting. Aangezien de 
exploitatie vermoedelijk verlieslatend zal zijn, is dit effect dus negatief. Hoe de exploitatiebegroting precies 
uitvalt hangt voor een groot deel af van de afspraken die met het kasteel worden gemaakt over de verhuur 
of verkoop van parkeerplaatsen. We hopen hier in het najaar meer duidelijkheid over te hebben zodat we 
de effecten van een eventuele verhoging of verlaging van het parkeertarief op de langere termijn kunnen 
overzien. 

Vervolg: 

Begin oktober wordt het parkeeronderzoek nogmaals herhaald zodat we de onderzoeksresultaten met 
elkaar kunnen vergelijken. Op basis van deze vergelijking wordt een raadsvoorstel geschreven met een 
financiële component. Deze wordt half november aan de raad aangeboden voor de behandeling in 
december. 

Bijlagen: 

Bijlage evaluatie pilot betaald parkeren met corsanummer 17.014116 
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Bijlage RIB evaluatie pilot Betaald parkeren 

 

Inleiding 

Uw raad heeft op 29 september 2016, door middel van het raadsvoorstel met corsanummer 
16R.00397, het volgende besloten: 
 
Tot het uitvoeren van en pilot betaald parkeren tussen 1 november 2016 en 1 juli 2017 door: 

1. Het college opdracht te geven om in het kader van een pilot gedurende een 8 maanden, te 
weten van 1 november 2016 tot 1 juli 2017, de reguleringstijden van het parkeren op maaiveld 
en in de parkeergarage te harmoniseren en als volgt aan te passen in het aanwijzingsbesluit 
parkeren: 

a. Op vrijdag van 9:00 uur tot 18:30 uur (huidig van 9:00 uur en 0:00 uur) 
b. Op zaterdag van 9:00 uur tot 18:30 uur (huidig tussen 9:00 uur en 0:00 uur) 

2. Dekking: 
a. De incidentele lagere baten/ hogere last gerealiseerd in november en december 2016 

ten laste brengen van de Algemene Reserve. 
b. De eenmalige lagere baten/ hogere last in 2017 als nieuw beleid toe te voegen aan de 

begroting 2017. Het totale budget voor 2017 is gemaximeerd op C 63.966, zijnde het 
oorspronkelijke bedrag uit het amendement Parkeren van 29 oktober 2015. 

3. In te stemmen met het uitvoeren van een parkeeronderzoek vóór de uitvoering van de pilot (0- 
meting) en aan het eind van de pilotperiode. 

4. Evaluatie: 
a. Na 6 maanden (peildatum 1 mei) wordt een evaluatie opgesteld en aangeboden aan 

de raad bij het juni-overleg als input voor de begroting 2018. 
b. In de evaluatie wordt ingegaan op de gevolgen voor het parkeertarief (bij 

kostendekkende exploitatie) na de proefperiode: 
i. Bij voortzetting van de parkeertijden uit de pilot 
ii. Bij terugkeer naar de situatie anno september 2016 

c. Eveneens wordt inzichtelijk gemaakt welke effecten waarneembaar zijn op de omzet 
van ondernemers in de binnenstad en reacties van het winkelend publiek. 

 
Naar aanleiding van dit besluit heeft ons college een aantal onderzoeken laten uitvoeren als basis 
voor de evaluatie. De eerste conclusies van deze resultaten worden in deze bijlage met uw raad 
gedeeld. De evaluatie van de proef parkeren is opgebouwd uit drie delen. Eerst worden de uitkomsten 
van de parkeeronderzoeken met elkaar vergeleken en daarna worden de uitslagen van de enquête 
onder binnenstadbezoekers en de reactie van de ondernemers behandeld. Daarna volgt een 
financiële paragraaf om te kunnen beoordelen welke impact de pilot financieel heeft gehad. 
 

 

Evaluatie 

 
Parkeeronderzoek en fietstelling 
Het parkeeronderzoek is uitgevoerd eind oktober en halverwege mei op de volgende momenten: 

- Vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober 2016 (nulmeting) 
- Vrijdag 19 en zaterdag 20 mei 2017 (1-meting) 

Onderzocht is wat de parkeerdruk in het centrum (incl. de parkeergarage) en in de straten rond de 
stadsgracht (overloopgebied betaald parkeren) is. Ook zijn op een groot aantal locaties in de 
binnenstad de fietsen geteld. Door de nulmeting te vergelijken met de 1-meting bijna 7 maanden na 
de start van de pilot, kunnen we in beeld brengen wat de verschillen zijn. Wel moet hier de algemene 
opmerking bij worden geplaatst dat de onderzoeken in verschillende seizoenen zijn uitgevoerd 
waardoor de onderzoeksresultaten ook enigszins kunnen afwijken. Dat maakt de vergelijking en de 
verklaring van verschillen niet altijd even gemakkelijk. De 1-meting is later uitgevoerd dan de opdracht 
was. Echter vanaf half april tot half mei waren er bijna alleen maar (door feestdagen) onderbroken 
weken, waardoor geen representatieve meting uitgevoerd kon worden. Ons college heeft gemeend 
dat het te vroeg zou zijn om begin april al te gaan meten. Daarom hebben we dit eind mei gedaan, 
waardoor we de toezegging aan de raad, om voor het juni overleg de resultaten aan te leveren, niet 
hebben gehaald. 
 
Wat opvalt bij het parkeeronderzoek en de fietstelling van mei 2017 is dat de resultaten over het 
algemeen geen grote afwijking laten zien ten opzichte van oktober 2016. Je zou verwachten dat het 



fietsgebruik toeneemt naar mate de dagen langer en warmer worden, maar dit effect is niet heel 
duidelijk waarneembaar. Opgemerkt moet worden dat het in oktober bewolkt was met gemiddeld 11 
graden en in mei bewolkt was met gemiddeld 17 graden. 
 
 
Daarnaast zou je ook kunnen verwachten dat de pilot het effect heeft dat juist het autogebruik iets 
toeneemt. Er zijn in mei 2017 wel iets meer auto’s geteld ten opzichte van oktober 2016, maar de 
afwijkingen blijven over het algemeen binnen de 5%. Wel valt op dat de parkeerdruk op beide 
meetmomenten op maaiveld vrij hoog is op zowel vrijdag als zaterdagavond. In de parkeergarage is 
nog wel voldoende ruimte beschikbaar.  
 
Verder hebben we ook de parkeerdruk in de straten direct om de binnenstad gemeten. De 
veronderstelling was dat, als het parkeren in de binnenstad op vrijdag- en zaterdagavond gratis is, de 
parkeerdruk in straten rond de binnenstad lager zou worden. Er is overall inderdaad een daling waar 
te nemen van de parkeerdruk in deze straten. Wat dat betreft heeft de pilot dus een positief effect.  
 
Enquête 

De enquête onder binnenstadbezoekers wijst uit dat 19% (van 63 ondervraagden) nu vaker met de 
auto naar de binnenstad gaat dan voorheen. 68% geeft aan dat het gratis parkeren een effect heeft 
gehad op het binnenstadbezoek. 35% gaat vaker dan voorheen en 22% gaat langer. 6% gaat zelfs 
vaker en langer. Voor 10% is het gratis parkeren op vrijdag- en zaterdagavond een reden geweest om 
van dag te wisselen voor het binnenstadbezoek. Wat verder nog opvalt is dat 29% van de 
ondervraagden nu gemiddeld 2x per maand de binnenstad bezoekt en de overige ondervraagden (dus 
71%) de binnenstad wekelijks een bezoekje brengt. De leeftijdsverdeling van de ondervraagden was 
als volgt: 
 

Leeftijdscategorieën Aantallen 

18 – 25 7 

25 – 35 17 

35 – 50 18 

50 – 65 20 

65 en ouder 1 

 
Reactie stadshart 
Zoals eerder aangegeven zijn de ondernemers niet bereid om de omzetgegevens te delen om op 
basis daarvan te kunnen analyseren of de proef invloed heeft gehad op de omzet. Wel is gevraagd 
naar de ervaringen van het stadshart over de proef. De voorzitter van het stadshart heeft hierover 
gezegd dat hij dit in de bestuursvergadering heeft besproken en dat ze tot de volgende bevindingen 
zijn gekomen die volkomen op gevoel gebaseerd zijn: “Op vrijdagavond wordt er bij de detailhandel 
niet significant meer omzet gedraaid. Bij de horeca is men zeer content met de vrijdag- en 
zaterdagavond vrij parkeren. Mensen blijven langer zitten en men zit vooral rustiger. Ook wordt bij 
reserveringen gemeld dat er niet betaald hoeft te worden voor parkeren. Kortom, bij detailhandel geen 
merkbaar verschil in omzet, er is geen sprake van parkeeroverlast en bij horeca is men zeer content 
met deze regeling omdat het vriendelijker is en men langer blijft hangen.”  
 
 

 
Financiën 

Als we de werkelijk opgehaalde baten in 2016 afzetten tegen de begroting 2016, is er in 2016 zo’n 
130.000 euro meer opgehaald dan begroot. Omdat in 2017 conservatief is begroot, wordt ook in 2017 
(met de invloed van de pilot t/m december 2017) naar verwachting nog zo’n 60.000 euro meer 
opgehaald dan begroot. Zoals in de raadsvergadering van 29 jongstleden al is meegedeeld kunnen, 
zoals het er nu naar uitziet, de gederfde inkomsten in 2017 (bij voortzetting van de pilot) dus binnen 
de huidige begroting 2017 worden opgevangen. 
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