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Kennisnemen van 
De financiële gevolgen van de uitvoering van de motie Proef eerste uur gratis parkeren in de parkeergarage.   
 
   
 
Inleiding 
De Raad heeft de motie vreemd, proef eerste uur gratis parkeren in de parkeergarage aangenomen. De voorbereiding 
van de uitvoering van dit besluit ligt op schema. De proef start op 15 november 2021 en eindigt op 31 januari 2022.  
 
   
 
Kernboodschap 
Het besluit om het eerste uur parkeren in de parkeergarages Castellum en Defensie eiland gratis te maken voor 
bezoekers van 15 november tot en met 31 januari 2022 heeft financiële consequenties. De opbrengsten van de garages 
nemen door dit besluit met circa 80.000,- af. Het betreft 50.000,- in het jaar 2021 en 30.000,- in het jaar 2022. Deze 
bedragen zijn afgeleid van de historische opbrengsten van de garages. Eventuele meeropbrengsten door meer 
bezoekers, die langer dan een uur in de garage blijven staan, zijn op voorhand niet in te schatten. Voor de mindere 
opbrengsten is op dit moment geen dekking in de begroting. Daarnaast zijn er kosten voor de projectorganisatie, 
promotie, communicatie en systeemaanpassingen. Deze zijn ingeschat op 20.000,- en vallen in 2021. Ook hiervoor is 
geen dekking in de begroting. 
De verminderde opbrengsten en de kosten komen ten laste van de jaarresultaat 2021 en de verminderde opbrengsten 
van januari 2022 komen ten laste van het jaarresultaat 2022.  
 
   
 
Financiën 
Zie kernboodschap. 
 
   
 
Vervolg 
Voor het einde van de proef wordt besloten of deze verlengd wordt. 
Tijdens het interpellatiedebat over het parkeerbeleid van 14 oktober zijn meer besluiten genomen ten aanzien van het 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/14-oktober/20:00/Motie-vreemd-Proef-eerste-uur-gratis-parkeren-in-de-garage-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/14-oktober/20:00/Motie-vreemd-Proef-eerste-uur-gratis-parkeren-in-de-garage-1.pdf


parkeerbeleid. Op deze wordt gereageerd middels een separate RIB. 
 
   
 
Bijlagen 
Geen.  


