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woonstraat is, is deze nu nog steeds 50, zoals veel wegen in Overvecht. Lijn 1 van U-ov rijdt via deze 
route. 
Om het openstellen van de bussluis mogelijk te maken (wet geluidhinder) maken we tegelijkertijd de 
Amazonedreef tussen Paranadreef en Rio Negrodreef 30. Omdat we nu weinig geld hebben (Martijn 
Dijkhof) en er een bus rijdt, doen we dit met borden, markering en bloembakken op de stoep. 
Magertjes dus. Maar we zien geen andere oplossing gezien de bus. 
Om het openstellen van de bussluis mogelijk te maken halen we alleen de borden C1 weg en 
verwijderen de pukkel in het asfalt. De rest van de infra blijft gewoon liggen (= raadsbesluit). 
 
Op dit moment rijden er ongeveer 300 mtv/etmaal over dit deel van de Amazonedreef. Sander van 
Weperen heeft uitgerekend dat dit na openstellen kan toenemen tot 3.000 – 5.000 mtv/etmaal. Heel 
precies weten we dit niet. We zullen dit dus na openstellen moeten monitoren. 
 
 
Juridisch: 
 
Het lastige aan deze zaak is dat beide partijen, Fietsersbond en gemeente, een punt hebben. Het 
openstellen van de bussluis is volkomen in strijd met ons beleid (SRSRSB, vergroten autoluwe 
verblijfsgebieden, doorgaand verkeer alleen over het hoofdwegennet, verkeersveiligheid, kwaliteit 
hoofdfietsroute). Hoewel de situatie na openstellen significant verslechterd, zien we geen reden om het 
raadsbesluit niet uit te voeren. Want het wordt straks net zo’n straat als de Donaudreef, Theemsdreef, 
Wolgadreef, Neckardreef, enz. Absoluut geen ideale situaties, maar ze functioneren min of meer. 
Ondanks regelmatige klachten over deze wegen. 
De Fietsersbond heeft op hun beurt weer volkomen gelijk als ze ons willen houden aan het beleid en 
deze kwalitatieve achteruitgang op de Amazonedreef willen tegenhouden. 
Dus de rechter mag nu bepalen. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 
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Van:
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 15:48
Aan:
Onderwerp: FW: markering t.b.v. bussluis Amazonedreef
Bijlagen: Offerte 190235.pdf

Hoi  
Vanwege de afwezigheid van  een vraag aan jou. 
De uitvoering van dit deel van de Amazonedreef laat nog op zich wachten. 
Mogelijk worden er fietssuggestiestroken toegevoegd voor een periode van een jaar met markering en 
rode weg verf van circa een meter breed aan beide zijden van de weg met een lengte van circa 150 
meter. 
Wat is hiervoor een richtprijs? 
Met vriendelijke groet,  

  
 

T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/pmb 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
9e etage Zuid 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 10:53 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: markering t.b.v. bussluis Amazonedreef 
Hoi  
Ik heb gisteren een offerte gehad dat is toevallig. 
Ik heb deze ook naar Leo gestuurd en hij pakt het verder op samen met de bebording, is voor ons 
makkelijker dat dit bij een persoon zit met de afhandeling. 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
M 06  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Stadsbedrijven 
BORG, Civiele techniek 
tractieweg 1 
2e etage kamer 2.035 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
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Van:   
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 9:44 
Aan:  
Onderwerp: RE: markering t.b.v. bussluis Amazonedreef 
Dag  
We hebben elkaar telefonisch gesproken over mijn vraag over het wijzigen van de markering op straat 
in een gedeelte van de Amazonedreef, maar ik ben even kwijt wat we precies hadden afgesproken. 
Ik zou in ieder geval graag een offerte voor de werkzaamheden ontvangen en een indicatie van de 
termijn die nodig is om de uitvoering van de werkzaamheden in te plannen. Als duidelijk is dat de 
maatregelen uitgevoerd kunnen worden, dient dit ook relatief snel te gebeuren. Zie verder de stand 
van zaken hieronder, die ik zojuist ook naar  heb verstuurd. 
De stand van zaken is nu dat de fietsersbond een voorlopige voorziening heeft aangevraagd. Deze 
wordt binnen een week of twee door de rechtbank behandeld. Daarna volgt binnen enkele weken een 
uitspraak. Als de voorlopige voorziening wordt afgewezen, moeten de maatregelen snel op straat 
uitgevoerd worden (nadat de omwonenden zijn geïnformeerd over de werkzaamheden). Dat betekent 
uitvoering over circa zes weken. 
Als de voorlopige voorziening wordt toegekend, kunnen de maatregelen pas uitgevoerd worden na de 
behandeling van de beroepsprocedure, die kan nog maanden op zich laten wachten. En als de 
gemeente daar geen gelijk krijgt, gaat het allemaal niet door.  
Met vriendelijke groet,  

  
 

T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/pmb 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
9e etage Zuid 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 16:04 
Aan:  
Onderwerp: markering t.b.v. bussluis Amazonedreef 
Dag  
Sinds kort ben ik bezig met de uitvoering van het raadsbesluit om de bussluis aan de Amazonedreef 
open te stellen. Hiervoor moet nogal wat aangepast worden qua markering op straat. Ben ik daarvoor 
bij de juiste persoon beland?  
In de bijlage het plan, waarop de wijzigingen van de markering staan aangegeven. Volgende week 
wordt besloten of er wel of niet uitgevoerd moet gaan worden.  
Hoe snel zou je de markering op straat kunnen aanpassen en wat zijn hiervoor de kosten? 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/pmb 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
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Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
9e etage Zuid 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 
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Van:
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 9:33
Aan:
Onderwerp: RE: Aantekeningen overleg Amazonedreef

Hoi  
 
Fijn dat je je aantekeningen zo snel gemaild had! 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/pmb 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Projectmanagementbureau 

  Stadsplateau 1 

  9e etage Zuid 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 10:41 
Aan:  
Onderwerp: Aantekeningen overleg Amazonedreef 
 
Hoi  
 
Ik ben vandaag heel druk, hier staccato punten: 
 
-Beroep van Fietsersbond binnengekomen (geen voorlopige voorziening). 
Binnen 4 weken vanaf 30 jan moeten alle stukken vanuit de gemeente worden aangeleverd. Die 
worden door  verzameld. Rechtsuitspraak kan nog wel een jaar duren. 
 
-In beroep 11 pag’s met punten.  ziet zo 123 geen nieuwe inzichten, lijkt mee te vallen.  
(woe/do.ochtend) en  (ma/di) kijken nog goed naar punten en geven reactie door aan Iriena. 
 
-30 km-uitstraling Amazonedreef is vooral cosmetisch met plantenbakken, verf ed. (ivm bus geen 
hobbels mogelijk, ivm fietsers geen wegversmallingen). Maar wordt wel duidelijk 30 km-weg. Voor 
zover bekend heeft Fb geen bezwaar gemaakt tegen 30 km-besluit. 
 
 
Voorbereiden staf 11 feb (7 feb stukken aanleveren), advies voor wethouder: wat is inhoud, is het 
beroep wel/niet weerlegbaar, etc. Daarin noemen: 
-Het is een beroep van de Fietsersbond (ligt soms gevoeliger) 
-geen nieuwe inzichten, kunnen we allemaal motiveren 
-weg krijgt zo goed mogelijk 30 km-uitstraling 
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Van:
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 15:24
Aan:
CC: ; 
Onderwerp: RE: Raadsmemo vervolg openstelling bussluis Amazonedreef

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Ja doe ik. Lot was akkoord, dus gaat morgen uit denk ik. Je krijgt een afschrift.  
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 / 06   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Bestuurs- en Concernstaf 

  Bestuursondersteuning 

  postbus 8613 

  3503 RP Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 15:15 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Raadsmemo vervolg openstelling bussluis Amazonedreef 
 
Dag  
 
In de bijlage de raadsmemo over het vervolg van de openstelling bussluis Amazonedreef waarin de 
toezegging wordt nagekomen uit de raadsbrief van 21 december 2018 om te informeren over de 
vervolgstappen. 
Een eerder concept is besproken in de staf van 11 februari. Omdat de fietsersbond toen nog geen 
voorlopige voorziening had aangevraagd is afgesproken om hier op te wachten en het concept daarop 
aan te passen.  
Kun je me laten weten wanneer de raadsmemo gepubliceerd wordt? 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/pmb 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Projectmanagementbureau 

  Stadsplateau 1 

  9e etage Zuid 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

  Postbus 8406 
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  3503 RK Utrecht 
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Van:
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 12:37
Aan:
Onderwerp: RE: markering t.b.v. bussluis Amazonedreef

Oke vraag ik offerte aan, is er ook nog enige vorm van spoed bij wat betreft de uitvoer hiervan ? 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
M 06  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Stadsbedrijven 
BORG, Civiele techniek 
tractieweg 1 
2e etage kamer 2.035 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

   

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 12:29 
Aan:  
Onderwerp: RE: markering t.b.v. bussluis Amazonedreef 
Ook witte onderbroken strepen (dus geen doorgetrokken streep) inderdaad. 
Met vriendelijke groet,  

  
 

T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/pmb 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
9e etage Zuid 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 12:28 
Aan:  
Onderwerp: RE: markering t.b.v. bussluis Amazonedreef 
Hoi  
Moet er ook markering ( witte strepen ) langs komen of is alleen rood genoeg ? 
Met vriendelijke groet,  
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Van:   
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 15:48 
Aan:  
Onderwerp: FW: markering t.b.v. bussluis Amazonedreef 
Hoi  
Vanwege de afwezigheid van  een vraag aan jou. 
De uitvoering van dit deel van de Amazonedreef laat nog op zich wachten. 
Mogelijk worden er fietssuggestiestroken toegevoegd voor een periode van een jaar met markering en 
rode weg verf van circa een meter breed aan beide zijden van de weg met een lengte van circa 150 
meter. 
Wat is hiervoor een richtprijs? 
Met vriendelijke groet,  

  
 

T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/pmb 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
9e etage Zuid 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 10:53 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: markering t.b.v. bussluis Amazonedreef 
Hoi  
Ik heb gisteren een offerte gehad dat is toevallig. 
Ik heb deze ook naar  gestuurd en hij pakt het verder op samen met de bebording, is voor ons 
makkelijker dat dit bij een persoon zit met de afhandeling. 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
M  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Stadsbedrijven 
BORG, Civiele techniek 
tractieweg 1 
2e etage kamer 2.035 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
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Van:   
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 9:44 
Aan:  
Onderwerp: RE: markering t.b.v. bussluis Amazonedreef 
Dag  
We hebben elkaar telefonisch gesproken over mijn vraag over het wijzigen van de markering op straat 
in een gedeelte van de Amazonedreef, maar ik ben even kwijt wat we precies hadden afgesproken. 
Ik zou in ieder geval graag een offerte voor de werkzaamheden ontvangen en een indicatie van de 
termijn die nodig is om de uitvoering van de werkzaamheden in te plannen. Als duidelijk is dat de 
maatregelen uitgevoerd kunnen worden, dient dit ook relatief snel te gebeuren. Zie verder de stand 
van zaken hieronder, die ik zojuist ook naar  heb verstuurd. 
De stand van zaken is nu dat de fietsersbond een voorlopige voorziening heeft aangevraagd. Deze 
wordt binnen een week of twee door de rechtbank behandeld. Daarna volgt binnen enkele weken een 
uitspraak. Als de voorlopige voorziening wordt afgewezen, moeten de maatregelen snel op straat 
uitgevoerd worden (nadat de omwonenden zijn geïnformeerd over de werkzaamheden). Dat betekent 
uitvoering over circa zes weken. 
Als de voorlopige voorziening wordt toegekend, kunnen de maatregelen pas uitgevoerd worden na de 
behandeling van de beroepsprocedure, die kan nog maanden op zich laten wachten. En als de 
gemeente daar geen gelijk krijgt, gaat het allemaal niet door.  
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/pmb 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
9e etage Zuid 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 16:04 
Aan:  
Onderwerp: markering t.b.v. bussluis Amazonedreef 
Dag  
Sinds kort ben ik bezig met de uitvoering van het raadsbesluit om de bussluis aan de Amazonedreef 
open te stellen. Hiervoor moet nogal wat aangepast worden qua markering op straat. Ben ik daarvoor 
bij de juiste persoon beland?  
In de bijlage het plan, waarop de wijzigingen van de markering staan aangegeven. Volgende week 
wordt besloten of er wel of niet uitgevoerd moet gaan worden.  
Hoe snel zou je de markering op straat kunnen aanpassen en wat zijn hiervoor de kosten? 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/pmb 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
9e etage Zuid 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
Postbus 8406 
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3503 RK Utrecht 
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Van:
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 16:09
Aan:
CC: SecretariaatvanHooijdonk; ; ; ; 

; ; 
Onderwerp: Re: Stukken_Overleg inz. Cie. behandeling bussluis Amazonedreef (13/06)_11-06

In aanvulling op   denk ik dat het nodig is om het functioneren van de bussluis na openstelling met een 
micomodel te simuleren. Ik ben daar bezorgd over.  
ASVV noemt een maximale intensiteit van 4000 voor een versmalling van max 10 meter. De intensiteiten zijn hoger, 
er halteert een bus in de sluis en de sluis is langer dan 10 meter.  

Met vriendelijke groet,  
 

 
Verstuurd vanaf mijn iPhone‐ het kan zijn dat ik daardoor kort van stof ben. 
 
Op 7 jun. 2019 om 15:40 heeft   < @utrecht.nl> het volgende geschreven: 

Beste allen, 
In de bijlage een praatstuk ter voorbereiding op de commissie van 2 of 4 juli op aanvraag van DENK 
en de nieuwe beslissing op bezwaar die in de komende tijd genomen moet worden. Hierin staan nog 
niet alle antwoorden. 
De richting dient nog bepaald te worden:  
Is het openstellen van de bussluis nog steeds wat de raad wil? (En wat wil het college?) 
Is er voldoende vertrouwen dat het motiveringsgebrek gerepareerd kan worden?  
Daarnaast zijn het beroepsschrift van de fietsersbond, het verweerschrift van de gemeente en de 
uitspraak van de rechtbank bijgevoegd. 

Met vriendelijke groet,  

  

  

  
T 030 ‐    

M 06 ‐   

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/pmb  

Gemeente Utrecht 

Interne Bedrijven 

Projectmanagementbureau 

Stadsplateau 1 

9e etage Zuid 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

Postbus 8406 

3503 RK Utrecht 
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Context 

Op 20 april 2018 stuurde de wijkraad Overvecht een advies over de verkeersveiligheid op de 
Amazonedreef en omgeving. Aanleiding was het besluit van raad om de bussluis in de 
Amazonedreef op te heffen. 

 

Raad: 

 

College: 

Beslispunt 

1 Wijkraadadvies conform bijgaande brief beantwoorden. 

Argumenten 

1.1 Van de wijkraad Overvecht is een advies ontvangen naar aanleiding van het burgerinitiatief 
de bussluis in de Amazonedreef open te stellen.  
In bijgaande brief gaan wij in op hun advies.  

Kanttekeningen 

1.1 Het beroep bij de rechtbank tegen de opening van de bussluis loopt nog.  

 

 



Burgemeester en Wethouders 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Telefoon 14 030 
www.utrecht.nl 

  

 
Wijkraad Overvecht  
Postbus 8395  
3503 RJ  UTRECHT 
3503RJ 

   

 

Behandeld door  Datum 19 maart 2019 
Doorkiesnummer 030 -  Ons kenmerk 4265721 
E-mail @utrecht.nl Onderwerp  Wijkraadadvies bussluis 

Amazonedreef Bijlage(n) Geen  
Uw kenmerk  Verzonden  
Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 
  
  
Geachte leden van de wijkraad, 

Op 20 april 2018 stuurde u ons een advies over de verkeersveiligheid op de Amazonedreef en 
omgeving. Dit naar aanleiding van het besluit van raad om de bussluis in de Amazonedreef op te 
heffen. 
De beantwoording heeft op zich laten wachten omdat de uitslag van de bezwarenprocedure onzeker 
was. Inmiddels is bekend dat alle bezwaren ongegrond zijn verklaard en is de beslissing op bezwaar 
verstuurd aan de bezwaarmakers. Recent is bekend geworden dat een van de bezwaarmakers beroep 
heeft ingesteld bij de rechter. 

In uw advies benadrukt u om dit deel van Overvecht Noord versneld in te richten als 30 km zone. Ook 
adviseert u om eerst de gehele Amazonedreef, de Rio Negrodreef en de Paranadreef duurzaam veilig in 
te richten alvorens de bussluis weg te halen.  Conform het verkeersplan Slimme Routes, Slim Regelen, 
Slim Bestemmen moeten woongebieden op termijn 30 km gebieden worden. Omdat dit om grote 
investeringen vraagt, wordt hiervoor een aparte aanpak opgesteld. Binnen deze aanpak wordt gekeken 
naar mogelijke koppelingen met andere programma’s en (de flexibiliteit van) de bijbehorende 
budgetten om werk met te werk te kunnen maken. 
We werken aan een plan van aanpak voor de besteding van het budget. Dit verwachten we dit najaar 
aan de raad te sturen. Hierin nemen we mee wat er al aan gemeentelijke plannen en budgetten 
beschikbaar is en waar dit tot win-win mogelijkheden kan leiden. En we geven hierin aan welke wegen 
we wanneer verwachten aan te pakken. 
Bij het opstellen van het plan van aanpak betrekken we de wijkraad en de werkgroep verkeer van 
Overvecht. 

Als in de toekomst wordt besloten om definitief 30 km/h in te voeren op de door u genoemde wegen, 
zal deze maximum snelheid ook gelden voor de bus.  Op dit moment loopt de planontwikkeling voor 
het herinrichten van een stukje Amazonedreef nabij winkelcentrum De Klop. 
  
Om de opening van de bussluis mogelijk te maken gaan wij 30 km invoeren op de Amazonedreef 
tussen Paranadreef en Rio Negrodreef met tijdelijke maatregelen voor de duur van een jaar. Het effect 
van de opening van de bussluis wordt gedurende dat jaar gemonitord op milieu-effecten en 
vekeersveiligheid. Na dat jaar wordt een definitieve beslissing genomen over de wijze waarop de 
bussluis al dan niet open blijft en de inrichting van de weg. 
  



Burgemeester en Wethouders 
 
Datum 26 maart 2019 

2/2 

U adviseert vervolgens om buslijn 1 een andere route te geven. Op dit moment zijn wij bezig met een 
verkenning om het buslijnennet rondom het centrumgebied Overvecht te optimaliseren. Aanleiding 
hiervoor zijn de ontwikkelingen in de buurt Taagdreef e.o. en de woningbouw op de NPD strook. Uw 
suggestie zullen wij meenemen in deze studie. 

 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

 

 

de secretaris, 

 

 

de burgemeester, 
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Van:
Verzonden: maandag 7 oktober 2019 21:30
Aan: ; ; 
Onderwerp: concept annotatie demonstratie 12 oktober 20191007.docx
Bijlagen: concept annotatie demonstratie 12 oktober 20191007.docx

Dag allen, 
 
Bij deze de voorzet van  aangevult met een samenvatting. Tevens enkele andere kleinere 
aanpassingen. 
 
Graag jullie reactie! 
(@  eventueel morgen even bijpraten?) 
 
Groet, 

 





Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
 
Datum 7 oktober 2019 

2/2 

verkeersveilig te krijgen. De gemeente moet duidelijk maken hoe de Amazonedreef van bijna geen 
verkeer nu, naar een doorgaande route straks, toch veilig blijft voor auto’s, fietsers en bussen.  
 
We weten nu nog niet welke maatregelen precies nodig zijn, dat moet het onderzoek uitwijzen. Het is 
niet genoeg om alleen de hindernis in de bussluis te verwijderen. Waarschijnlijk neemt straks het 
geluid op de woningen naast de bussluis door het autoverkeer zoveel toe dat het wettelijk niet 
mogelijk is om de bussluis open te stellen. Door de snelheid aan te passen naar 30 km/uur wordt de 
toename van het geluid minder. Maar ook dan kan het nodig zijn om de woningen beter te isoleren 
tegen geluid. Ook moet de weg na openstelling van de bussluis en met een 30 km/uur regime veilig 
zijn voor alle gebruikers. Dit lukt waarschijnlijk niet alleen met borden en beperkte maatregelen. We 
verwachten dat de hele straat anders moet worden ingericht. 
 
Dit kost veel meer geld dan de inschatting van 3.000 euro ten tijde van het raadsbesluit. Als we het 
geld voor de impuls 30 moeten gebruiken voor de bussluis, betekent dat dat andere projecten niet 
door kunnen gaan. Daarover zijn we met de raad in gesprek. Daarnaast zoeken we naar werk met werk 
mogelijkheden voor het opnieuw inrichten van de Amazonedreef.  
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Van: " " < @utrecht.nl> 
Datum: 7 oktober 2019 om 11:09:52 CEST 
Aan:   < @utrecht.nl> 
Kopie: " " < @utrecht.nl>, " " 
< @utrecht.nl> 
Onderwerp: demonstratie over bussluis in Overvecht 

Hallo   
Ik dacht dat jij binnen de gemeente werkt aan het onderwerp verkeer. 
Ik wil je daarom informeren over het volgende. Voor zaterdag 12 oktober heeft een groep bewoners 
een demonstratie aangekondigd om in de middag met 20‐40 personen de bussluis tijdelijk te 
bezetten. 

De demonstratie heeft als onderwerp:  

“Raadsbesluit uitvoeren om de bussluis op de Amazonedreef 
wordt geweigerd door de wethouder. Het besluit is 
rechtsgeldig en moet uitgevoerd worden maar de wethouder 
houdt zich er niet aan.” 
Alle demonstraties in Utrecht worden beoordeeld op kans op wanordelijkheden, gevaar voor de 
volksgezondheid en/of gevaar voor het verkeer. Wij houden ons niet bezig met de inhoud van de 
demonstratie. Onze inschatting en die van de politie is dat de demonstratie veilig kan plaats vinden 
en dat de bussen tijdelijk kunnen omrijden. 
We hebben de aanvrager gebeld voor wat zaken en daarin ook gepolsd of hij behoefte had om met 
de gemeente (ambtelijk of wethouder) in gesprek te gaan, dat was op dit moment niet het geval. Hij 
wilde graag meer aandacht genereren voor de situatie en zou ook pers uitnodigen. 
Het leek me goed om collega’s van verkeer te informeren. 

Met vriendelijke groet,  

  

  

  
T 030 ‐    

M 06 ‐   

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 

Veiligheid 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag in de oneven weken 
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Van:
Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 14:57
Aan:
Onderwerp: FW: Nazending Raadsbrief openstelling bussluis amazonedreef
Bijlagen: Raadsbrief Openstelling Bussluis Amazonedreef.docx

Ter info. 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: maandag 17 december 2018 14:41 
Aan: Stafbureau Gemeentesecretaris 
CC: ; ; ; ;  
Onderwerp: Nazending Raadsbrief openstelling bussluis amazonedreef 
 
Beste collega’s, 
 
Hierbij de aangekondigde nazending voor de wethoudersbrief over de bussluis voor op college van 18 
december.  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

M 06  
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Bestuurs- en Concernstaf 

  Bestuursondersteuning 

  Stadsplateau 1 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 
 



Lot van Hooijdonk 
Wethouder voor Energie, Mobiliteit, Groen, 
Dierenwelzijn, Wijken Zuid en Wijk West 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Telefoon 14 030 
www.utrecht.nl 

  

 
  
  
Aan de gemeenteraad 
1111AA 

   

 

Behandeld door  Datum 18 december 2018 
Doorkiesnummer 030 -  Ons kenmerk  
E-mail @utrecht.nl Onderwerp Openstelling Bussluis 

Amazonedreef Bijlage(n) Geen  
Uw kenmerk  Verzonden  
Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 
  
  
Geachte heer, mevrouw, 
 
In deze brief informeer ik u over de stand van zaken van het openstellen van de bussluis 
Amazonedreef voor autoverkeer.  
 
Zoals ik u al eerder heb gemeld hebben wij ca. 110 bezwaren ontvangen op het verkeersbesluit dat het 
openstellen van de bussluis mogelijk maakt. Hiervoor vond op 31 oktober jl een hoorzitting plaats. De 
bezwaren zijn ongegrond verklaard, waarbij wel de motivering van het verkeersbesluit wordt aangevuld 
en er een aantal voorwaarden worden gesteld. De voorwaarden die aan de beslissing op bezwaar zijn 
verbonden zijn hebben met name betrekking op geluid: 
 

 op het deel van de Amazonedreef tussen Paranadreef en Rio Negrodreef moet een 30 km 
regime worden ingesteld om de geluidbelasting zo min mogelijk toe te laten nemen; 

 het verkeersbesluit om de bussluis te verwijderen wordt genomen voor de duur van een jaar; 
 de effecten van het verwijderen van de bussluis worden gedurende dat jaar onderzocht. Na dat 

jaar kan dan worden vastgesteld of het besluit definitief kan worden, eventueel met 
aanvullende maatregelen, of dat de bussluis moet worden hersteld; 

 het openstellen van de bussluis voor autoverkeer en het instellen van het 30 km regime moet 
tegelijkertijd worden uitgevoerd. 

 
Tijdens de hoorzitting heeft de gemeente naar aanleiding van de bezwaren een milieuonderzoek 
uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat bij het opheffen bussluis de luchtkwaliteit binnen de wettelijke 
normen blijft. De relatieve toename van de geluidsbelasting lijkt echter te hoog. Het is niet mogelijk 
een goede inschatting te maken van die toename. Het verkeersmodel dat als basis wordt gebruikt voor 
de berekeningen is voor dit kleinschalige niveau een minder bruikbaar instrument. Het oorspronkelijke 
plan om de bussluis weg te halen is, gelet op de toename van geluid, niet mogelijk. Om die reden 
worden er nu extra maatregelen genomen. De toename, zoals die nu is berekend, is niet in 
overeenstemming met het gemeentelijk beleid. 
 
Gegeven de onzekerheid van de verkeersprognose wijken we van dit beleid af en wordt de bussluis als  
een pilot gedurende één jaar opengesteld met een snelheid van 30 km/uur op het deel van de 
Amazonedreef tussen de Paranadreef en de Rio Negrodreef. In deze periode wordt onderzoek gedaan 



Lot van Hooijdonk 
Wethouder voor Energie, Mobiliteit, Groen, 
Dierenwelzijn, Wijken Zuid en Wijk West 
 
Datum 18 december 2018 

2/2 

naar de werkelijke verkeerseffecten en de effecten op geluid. Vervolgens kan definitieve besluitvorming 
plaatsvinden omtrent de toekomst van de bussluis.  
 
Inmiddels is begonnen met het voorbereiden van de uitvoering van de verkeersmaatregelen. De 
beslissing op bezwaar zal deze week bekend worden gemaakt. Op grond van de regelgeving moet dan 
zes weken worden gewacht met uitvoering van het verkeersbesluit. Dan is duidelijk of er beroep is 
ingediend tegen de beslissing op bezwaar en zullen we u verder informeren over de vervolgstappen.  
 
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Lot van Hooijdonk 
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Van:
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 14:57
Aan: ; 
Onderwerp: RE: agenda voor de staf van 11 februari

Hoi  
 
Aangezien ik het beroep ga doen schuif ik sowieso aan. 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030  / 06   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Juridische Zaken & Inkoop 

  maandag t/m donderdag 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 14:55 
Aan: ;  
Onderwerp: FW: agenda voor de staf van 11 februari 
 
Hoi  en  
 
De bussluis Amazonedreef staat maandag om 16.50 uur op de agenda. 
Wie van jullie schuift aan? 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
 

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/pmb 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Projectmanagementbureau 

  Stadsplateau 1 

  9e etage Zuid 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 

  
 

 



2

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 13:55 
Aan: ; ;  ; ; ; 

; ; ; ; ; ;  
; ; ; ; ; ; 
; ; ; ;  

Onderwerp: agenda voor de staf van 11 februari 
 
Beste mensen, 
 
Bijgaand de agenda voor de staf mobiliteit van 11 februari. De staf vindt plaats in de collegekamer op 
de 21ste verdieping. 
 
@  eventuele extra bespreekpunten vanuit vth kunnen voor 3d aan de orde komen.  
 
Goed weekend allemaal. 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 
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Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 16:13
Aan:
CC: ; ; ;   

 
Onderwerp: Bussluis burgerinitiatief annotatie
Bijlagen: brief gemeenteraad bussluis.pdf; Voorstel_9406.pdf; annotatie burgerinitiatief 

bussluis Amazonedreef.docx

Dag allemaal, 
 
Hierbij de definitieve annotatie. Verwerkt zijn jullie opmerkingen, waarvoor dank. Alsmede op verzoek 
van de wethouder een hoofdstukje over het winkelcentrum. Ook zag zij graag de bijdrage van de 
werkgroep verkeer opgenomen. 
 

 ZORG JIJ DAT DE ANNOTATIE OP DE GOEDE PLEK TERECHT KOMT? 
 
Groet, 
 

 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 11:23 
Aan: ; ; ; ;  
CC:  
Onderwerp: Bussluis burgerinitiatief annotatie 
Urgentie: Hoog 
 
Dag allemaal, 
 
Hierbij een eerste concept van mijn annotatie. Zoals jullie weten ga ik vanavond met Lot van 
Hooijdonk ter plaatse kijken. Wellicht brengt dat nog aanvullingen met zich mee. Maar uiteraard zijn 
jullie reacties nu ook al welkom. 
 

 ik heb jou meegenomen omdat de Carnegiedreef ook ter sprake komt. 
 
Groet, 
 

 



Annotatie burgerinitiatief opheffen bussluis 
Amazonedreef 
 
 
Verzoek opheffen bussluis 
 
Mede namens een groot aantal bewoners van Overvecht is een verzoek ingediend de 
bussluis op de Amazonedreef op te heffen. Deze bussluis ligt aan het oostelijk uiteinde van 
de Amazonedreef, vlak voor het kruispunt met de Paranadreef. 
Als voordelen worden genoemd, naast het gegeven dat de route naar het zuidelijk deel van 
Overvecht Noord langer is dan nodig, verkeersveiligheid, wijkeconomie en woonplezier.  

Functie bussluis 
De bussluis in de Amazonedreef is in de jaren zeventig / tachtig gerealiseerd om 
sluipverkeer door het zuidelijk deel van Overvecht Noord te weren. Doorgaand verkeer 
wordt geacht gebruik te maken van de hoofdroutes Brailledreef - Einsteindreef – 
Carnegiedreef – Rio Brancodreef – Franciscusdreef. Door de parallelle route Einsteindreef – 
Paranadreef – Amazonedreef – Japuradreef te gebruiken, ontwijkt men de verkeerslichten op 
de Einsteindreef. Maar die parallele route loopt geheel door woongebied. En daar hoort geen 
doorgaand verkeer. 
Doordat buslijnen wel van de route gebruik maken, is destijds gekozen voor een bussluis in 
plaats van een algehele afsluiting. 
 

Draagvlak voor opheffen 
Er hebben veel mensen getekend voor het opheffen van de bussluis. Daaruit blijkt dat het 
onderwerp leeft. Dat getuigd van betrokkenheid. 

Daarentegen heeft de werkgroep Verkeer van de Wijkraad en het Bewonersplatform laten 
weten dat zij niet achter het opheffen van de bussluis staan. Zij hechten waarde aan het 
vergroten van de 30 km gebieden met als doel de verkeersveiligheid in de woongebieden te 
verbeteren. Ook ervaren zij geen ‘omrij probleem’. In hun ogen is winkelcentrum De Klop 
prima bereikbaar voor automobilisten. 

Het opheffen van de bussluis heeft dus zowel voor- als tegenstanders. 

 
Huidig verkeer- en vervoerbeleid 
Het huidig verkeer- en vervoerbeleid is vastgelegd in de nota ‘Slimme routes, slim regelen, 
slim bestemmen’ van mei 2016. Ten aanzien van verkeer in woonwijken worden daar de 
volgende twee zaken gezegd: 
 



- de stedelijke verbindingswegen zijn bedoeld om het autoverkeer van en naar de 
woonwijken te leiden. In Overvecht zijn dat de Einsteindreef en de Franciscusdreef. 
Dat zijn dus de verbindingen met de Ring Utrecht 

- 30 km wordt in stedelijk gebied de norm. Op termijn moeten alle wegen en straten 
30  worden, uitgezonderd de stedelijke verbindingswegen 

 
Voor Overvecht betekent dat een opgave voor de korte termijn en een opgave voor de 
langere termijn. Op korte termijn worden gesignaleerde verkeersveiligheidsknelpunten 
onderzocht en waar nodig worden er maatregelen getroffen. Waar mogelijk door nu al 30 
km/uur in te voeren.  
 
Project Amazonedreef van 50 naar 30 
In het kader van het programma Verkeersveiligheid is geld beschikbaar om maatregelen te 
nemen op een deel van de Amazonedreef. Mede aanleiding hiervoor waren verzoeken van 
aanwonenden om de leefbaarheid te verbeteren, de verkeersveiligheid te verbeteren en 
onnodig verkeer te weren. 
Er is voor gekozen om het deel van de Amazonedreef tussen Japuradreef en Japuradreef (de 
Japuradreef loopt rond) alsmede een deel van de Marowijnedreef aan te pakken. De redenen 
voor deze keuze zijn: 
 

- maakt geen deel uit van de hoofdwijkstructuur 
- er rijdt geen bus 
- 30 km maatregelen zorgen er voor dat verkeer eerder voor de hoofdwijkstructuur zal 

kiezen 
- biedt de kans om de bereikbaarheid van het winkelcentrum De Klop voor 

voetgangers en fietsers te verbeteren 
 
Dit deel van de Amazonedreef (deze is nogal lang) ligt niet direct in de buurt van de 
bussluis. 
 
 
Winkelcentrum de Klop 
Dit winkelcentrum ligt in het hart van het zuidelijk deel van Overvecht Noord, tussen de 
Japuradreef en de Amazonedreef. Dit winkelcentrum is per auto vanaf de Carnegiedreef op 
drie manieren te bereiken: 

1. via de Rio Negrodreef en Amazonedreef 
2. via de Marowijnedreef en Amazondreef 
3. via de Japuradreef 

 
Al met al een ruime autobereikbaarheid. Maar wel altijd met gebruikmaking van de 
hoofdroute Carnegiedreef, waar men geconfronteerd wordt met verkeerslichten en soms op 
drukke momenten opstoppingen voor die verkeerslichten. 
  
In Utrecht zetten we in op een fijnmazige structuur voor detailhandel. Centrum, de 
stadsdeelcentra (waar Shoppingcenter Overvecht een van is) en de buurtcentra. De Klop is 



een buurtwinkelcentrum die we, om het voorzieningenniveau op peil te houden in de wijk, 
graag behouden. Hiervoor hebben we ook meegewerkt aan de uitbreiding van de Lidl en ook 
een goede bereikbaarheid is daarvoor belangrijk. Hier is verder geen specifiek beleid op.  

Overvecht heeft relatief veel winkelaanbod. Dit staat, door o.a. verander koopgedrag meer 
online, onder druk.  

Er is een koopstromenonderzoek uit 2017 (data 2016) waarin we zien dat de omzet van de 
winkels in Overvecht voor 75% vanuit de mensen uit Overvecht komt. Dit was nog voor de 
uitbreiding van de Lidl.  

Voor dagelijkse boodschappen gaat  

 60 % van de Overvechters naar Shoppingcenter Overvecht  
 7% naar Overkapel 
 7% Jumbo op het bedrijventerrein 
 5% naar Gagelhof 
 < minder dan 5 % gaat naar De Klop 
  

Het is niet bekend hoeveel mensen naar De Klop met de auto, fiets of te voet gaan. 
Winkelcentra die enigszins met De Klop vergelijkbaar zijn en waar informatie over is, zijn: 

W.c. Lunetten  

29% auto 

30% fiets 

40% voetganger 

W.c. Parkwijk 

37% auto  

43% fiets 

19% voetganger 

 

  



Verzoek opheffen bussluis 
De indieners van het verzoek om de bussluis op te heffen hebben hiervoor drie argumenten: 
 

1. Omrijden via de Carnegiedreef is een lange omweg en is gevaarlijk 
2. De bussluis heeft een negatieve invloed op de economie van het winkelcentrum De 

Klop 
3. De bussluis heeft een negatieve invloed op de bereikbaarheid van de bewoners en de 

woonbeleving 
 
Hieronder wordt ingegaan op de argumenten die de indieners van de petitie aandragen: 
 

1. Omrijden via de Carnegiedreef is een lange omweg en is gevaarlijk 
Omrijden is natuurlijk een betrekkelijk begrip. Het hangt er maar helemaal van af waar je 
vandaan komt en waar je naar toe wilt. Wij zijn van mening dat de route via de 
Carnegiedreef en Rio Brancodreef een prima ontsluiting is voor het zuidelijk deel van 
Overvecht Noord vormt en dat de autobereikbaarheid van dit deel van Overvecht goed is.  
De Carnegiedreef is de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws geweest naar aanleiding 
van ongevallen. Deze vonden met name plaats bij het oversteken van de Carnegiedreef op 
het kruispunt met de Paranadreef en de Kasaidreef. De situatie is daar complex vanwege de 
parallelwegen. Daarom is in 2016 het kruispunt aangepast in het kader van het programma 
Verkeersveiligheid. Als begin 2018 voldoende data beschikbaar is over de aangepaste 
situatie, zal er een evaluatie plaatsvinden, waarbij ook de ongevallen geanalyseerd zullen 
worden. Dit project is inmiddels van start gegaan.  
 

 
 



 
2. De bussluis heeft een negatieve invloed op de economie van het winkelcentrum De 

Klop 
 

Voor het autoverkeer is winkelcentrum De Klop bereikbaar via de route Rio Negrodreef – 
Amazonedreef – Japuradreef. Dit, in combinatie met de aanwezigheid van de gratis 
parkeerplaatsen, maakt dat dit buurtwinkelcentrum ons inziens prima per auto bereikbaar 
is. Een goede bereikbaarheid van het winkelcentrum voor voetgangers en fietsers vinden wij 
net zo belangrijk. En daar speelt de bussluis een cruciale rol in. Want deze creëert namelijk 
een relatief autoluw gebied in het zuidleijk deel van Overvecht Noord.  
Autoverkeer dat van de nieuwe woningen op het voormalige ziekenhuisterrein (het z.g. 
Antoniuskwartier) naar winkelcentrum De Klop wil, kan gebruik maken van de route 
Paranadreef – Carnegiedreef – Rio Negrodreef – Amazonedreef. Per fiets en te voet is dit 
winkelcentrum via een korte en rustige fietsroute bereikbaar via de Pampadreef en de 
Incadreef. 
 

3. De bussluis heeft een negatieve invloed op de bereikbaarheid van de bewoners en de 
woonbeleving 
 

Wij kunnen niet meegaan in deze redenering. De bussluis is juist bedoeld om de 
leefbaarheid in het zuidelijk deel van Overvecht Noord te verbeteren. Het vergroten van de 
30 km gebieden en het weren van doorgaand verkeer door de woonomgeving, zijn juist 
bedoeld om de leefbaarheid en de veiligheid van de woonomgeving te vergroten. Doorgaand 
autoverkeer hoort op de ‘hoofdwegen’ thuis. De wegen straten in woongebieden horen 
daarentegen een goede verblijfskwaliteit voor al onze inwoners te hebben. En dat is inclusief 
kwetsbare groepen als kinderen, ouderen en mindervaliden. Ook zij hebben recht op het 
gebruik van de openbare ruimte in hun eigen woonomgeving. Dat auto’s hierdoor niet altijd 
de kortste weg kunnen nemen, is hier een gevolg van. 
De werkgroep Verkeer van de wijkraad Overvecht en het  bewonersplatform Overvecht heeft  
laten weten dat ook zij hechten aan het weren van doorgaand verkeer en het vergroten van 
de 30 km gebieden.  
 

Advies naar aanleiding van het verzoek tot het opheffen van de bussluis 
Het opheffen van de bussluis is geen goede zaak en staat bovendien haaks op het beleid om 
doorgaand verkeer uit te woonwijken te weren. 
De functie van de bussluis is zoals eerder uitgelegd duidelijk. Deze is vooral bedoeld om 
verkeer dat binnendoor vanaf de Brailledreef en de Einsteindreef naar de Rio Brancodreef en 
Franciscusdreef wil, te weren. Wij zien liever dat dit verkeer gebruik maakt van de route via 
de Carnegiedreef.  
De Carnegiedreef is een van hoofdwegen door Overvecht, heeft voldoende capaciteit en 
loopt niet direct door woongebied, maar meer door een parkachtige omgeving. De 
verkeersveiligheid op de Carnegiedreef wordt op dit moment geanalyseerd in het kader van 
het programma Verkeersveiligheid. 
 



Het opheffen van de bussluis heeft zowel voor- als tegenstanders. Het is echter de 
bedoeling dat dit deel van de wijk Overvecht op termijn 30 km gebied zal worden zonder 
sluiproutes, conform het beleid zoals dat is vastgelegd in het verkeersplan Slimme Routes, 
Slim Regelen, Slim Bestemmen. Dit beleid is er op gericht om een leefbare en veilige 
woonomgeving te creëren, waar mensen met plezier kunnen wonen, werken en naar school 
kunnen gaan.   

  



BIJLAGE 
 
Mail werkgroep verkeer Wijkraad en Bewonersplatform 
 
De Amazonedreef heeft al decennia de bussluis en de winkeliersvereniging heeft al eerdere pogingen 
gedaan om deze weg te halen.  

Als werkgroep verkeer hanteren wij de uitgangspunten veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. 
Deze uitgangspunten bekijken we in onderlinge samenhang. Voor bereikbaarheid is het niet 
noodzakelijk om de kortste en snelste route na te streven als dit ten koste gaat van de veiligheid en 
leefbaarheid. 

In het geval van de bussluis op Amazonedreef is de handtekeningenactie opgezet om de 
bereikbaarheid te verbeteren. Als de bussluis verdwijnt zal (zelfs als de gehele Amazonedreef 30 
km/u zou worden) het leiden tot meer verkeer en ten koste gaan van de veiligheid en leefbaarheid. 
Naast bewoners die liever de snelste en kortste met de auto route willen nemen, zijn er ook bewoners 
die het er graag voor overhebben om iets om te rijden en daarvoor in de plaats een veilige en 
leefbare omgeving te hebben. Zo gaan bijvoorbeeld kinderen van de ene kant van de Amazonedreef 
Naar de Marcusschool (Mayadreef) aan de andere kant van de Amazonedreef. 

Als werkgroep verkeer vinden wij het wenselijk om de Amazonedreef zo autoluw mogelijk te maken 
en te voorkomen dat sluipverkeer er gebruik van gaat maken. De Amazonedreef als geheel maakt 
geen deel uit van de wegenstructuur van wijkwegen. De Amazonedreef is onderdeel van een 
verblijfsgebied waar auto’s en fietsers niet gescheiden zijn. Een duurzaam veilige inrichting en het 
beperken van autoverkeer bevordert de veiligheid en leefbaarheid. Als de bussluis opengaat, is het te 
verwachten dat de Amazonedreef als alternatief wordt gebruikt door automobilisten die vanaf de 
Brailledreef sneller met minder verkeerslichten richting A2 willen gaan. De ‘omrij’-route voor auto’s 
naar De Klop gaat via de Paranadreef en de Carnegiedreef. Deze wegen zijn beter ingericht voor 
grotere aantallen voertuigen omdat daar fietsers gescheiden zijn van de rijbaan voor auto’s. In onze 
optiek is De Klop goed bereikbaar per auto (hooguit 1-2 minuten omrijden als het druk is) en 
uitstekend per fiets. Wij vinden daarom dat veiligheid en leefbaarheid moet prevaleren en de bussluis 
gehandhaafd moet worden.  

NB Illustratief dat De Klop goed bereikbaar is per auto is 6 september jl. De openingsdag van de Lidl 
bleek heel veel klanten aan te trekken die met de auto kwamen. Ook bij braderieën in het verleden 
kwamen veel bezoekers met de auto. De bussluis was dus kennelijk geen belemmering om niet naar 
De Klop te komen.  

Met vriendelijke groet, 

Namens de werkgroep verkeer van de Wijkraad Overvecht en het Bewonersplatform Overvecht 

 

 

 
 



Betreft: Burgerinitiatiefvoorstel verwijderen bussluis Amazonedreef  
 
Utrecht,  januari 2018 
 
Geachte Gemeenteraad, 
 
Bij deze wil ik jullie namens de wijkbewoners van Overvecht, buurtbewoners en ondergetekenden 
het volgende verzoeken. Wij als Overvechters en met name buurtbewoners en andere omliggenden, 
willen jullie verzoeken om ons te helpen en ons verzoek in te willigen. Het gaat om een bussluis op de 
Amazonedreef ter hoogte van Paranadreef (bij Zwembad de Kwakel) die wij ten zeerste graag 
verwijderd willen hebben zodat auto verkeer ook toegestaan is via deze weg.  
 
Wijkbewoners, buurtbewoners en winkelcentrum De Klop zijn dit al jaren zat maar hebben nooit 
actie ondernomen omdat niemand het initiatief nam. Daarom heb ik het initiatief genomen om het 
voortouw te nemen hierin en wat met de opgekropte emoties van de wijkbewoners te doen. 
Als wijkraadslid Overvecht, voel ik mij extra geroepen om deze taak op mij te nemen. 
 
In het najaar van 2017 heb ik mijn verzoek ingediend bij de raadsleden die dit verzoek hebben 
voorgelegd aan de wethouder. Zij heeft op 21 december 2017 een brief gestuurd met de mededeling 
dat het college er niet voor kiest om de bussluis te verwijderen. U begrijpt dat wij hier niet blij mee 
zijn en leggen om die reden dit burgerinfinitiefvoorstel aan u voor met het verzoek als raad hier een 
besluit over te nemen. 
 
 
Wij hopen op jullie hulp, de gemeenteraad en vertegenwoordigers van de bewoners van Utrecht en 
Overvecht. Wij uiten deze zorgen bij jullie omdat jullie de enigste zijn die ons kunnen helpen. 
Weet dat de wijkbewoners van Overvecht en met name de buurtbewoners nooit zullen vergeten wat 
voor goeds jullie dan voor hen gedaan hebben. De bewoners zullen jullie eeuwig dankbaar zijn, iets 
wat mogelijk klein in jullie ogen lijkt, is iets heel groots in de ogen van de bewoners en doet hen weer 
hoop en geloof hebben in de gemeente en laat weer zien dat de gemeente inderdaad wel luistert 
naar haar bewoners.  
 
Vele bewoners die ik heb gesproken zijn vaak teleurgesteld in de politiek en hebben het gevoel dat 
de gemeente hen in de steek heeft gelaten en niks voor bewoners doet (vooral de Overvechter).  
Ik als initiatiefnemer en bewoner wil hen het tegendeel bewijzen en hen weer hoop geven in de 
gemeente en met name de Gemeenteraad. Ik heb hen bij de schouders gepakt, hoop ingesproken en 
aangegeven dat we samen als bewoners de Gemeenteraad om hulp zullen vragen bij deze kwestie.  
Ik wil hen versteld laten staan van jullie kracht en hun eigen kracht als bewoner. Daarmee hen weer 
laten geloven in de kracht van de democratie en dat de bewoners weer kunnen geloven in de lokale 
politiek en dat zij zeker een rol, bijdrage en input mogen hebben in hun eigen stad, wijk en buurt. 
 
Wij hopen dat jullie unaniem als één blok achter de bewoners zullen staan en aan hun roep om hulp 
gehoor zullen geven. Zij zullen weer geloven in jullie en ik ben zelfs van mening dat dit effect zal 
hebben op de participatie en stemgedrag bij de aankomende Gemeenteraadsverkiezingen. 
Laat ons alstublieft de kracht van de Gemeentraad zien en laat ons zien waarom het belangrijk is dat 
wij moeten stemmen en moeten meedoen op 21 maart 2018 bij de Gemeenteraadsverkiezingen. 
 
In afwachting op reactie. 
 
Hoogachtend, 
 



 
 

Zambesidreef  
 Utrecht 

 
Geboortedatum:  



 

Burgerinitiatiefvoorstel 

Opgesteld door 
 
Kenmerk 

Raadsorganen, griffie 
 

xxxx 
Vergaderdatum 8 februari 2018 (aanbieding) 
Portefeuille Verkeer en mobiliteit 

Geheim Nee 

 

Verwijderen van de bussluis in de Amazonedreef 
 
De initiatiefnemer stelt de raad voor het volgende te besluiten: 

 
1. Het college op te dragen om de bussluis in de Amazonedreef ter hoogte van de Paranadreef 

(Zwembad de Kwakel) te verwijderen zodat auto verkeer in twee richtingen tussen de 

Paranadreef en de Amazonedreef mogelijk wordt.  
2. De variant 
 

 
De initiatiefnemer, 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conclusie commissie 

 
  



 

Bijlagen 
 
Voorstel: Voorstel_XXX 
Bijlage: Presentatie verwijderen bussluis Amazonedreef 
Bijlage: Informatie initiatiefnemer verwijderen bussluis Amazonedreef 
Bijlage: Handtekeningen initiatiefvoorstel verwijderen bussluis Amazonedreef 

 
 
Eerdere besluitvorming 
 
 
Uitvoering 

 
  



 

Context 
 
De initiatiefnemer en ondertekenaars stellen de raad voor om te besluiten om het college de 
bussluis in de Amazonedreef te laten verwijderen. Het weghalen van de bussluis draagt bij aan het 
volgende:  
 Door de bussluis weg te halen, verminder je het hoge verkeer op de Carnegiedreef waardoor je 

de kans op ongelukken daarmee drastisch doet verlagen. 
 Wijkeconomie gaat erop vooruit doordat winkelcentrum De Klop weer veel beter bereikbaar en 

toegankelijker wordt voor mensen om daar te gaan winkelen. Aantal bezoekers winkelcentrum 
de Klop zal weer stijgen en dit zal het winkelcentrum weer aantrekkelijker maken voor zowel 
bezoekers als ondernemers om zich daar te gaan vestigen aangezien er veel leegstand in het 
winkelcentrum is. 

 Woonplezier en beleving van bewoners zal aanzienlijk veel gaan verbeteren en toenemen. 
Mensen hebben dan eindelijk het gevoel dat zij weer normaal toegang hebben tot hun eigen 
wijk en buurt. Dit zal voor veel vreugde zorgen en de woonplezier enorm doen toe nemen. 

 

 
Beslispunt 
 

1. Het college op te dragen om de bussluis in de Amazonedreef ter hoogte van de Paranadreef 
(Zwembad de Kwakel) te verwijderen zodat auto verkeer in twee richtingen tussen de 
Paranadreef en de Amazonedreef mogelijk wordt. 

 
Argumenten 
 
1.1 Verkeersveiligheid: mensen, bewoners en ondernemers moeten nu via de Carnegiedreef 

omrijden om bij hun bestemming te komen namelijk de/in de/via de buurt van Amazonedreef 
etcetera. Dit zorgt voor stijging in het aantal auto’s en verkeer op de Carnegiedreef die nog in 
2015 verkozen werd tot de 2e gevaarlijkste weg van Nederland (wegens het hoge aantal 
ongelukken die daar bijna maandelijks plaats vinden). Begin dit jaar hadden een aantal partijen 
binnen de Gemeenteraad al vragen gesteld over de verkeersveiligheid van onder andere deze 
gevaarlijke route (Carnegiedreef). Het omrijden zorgt met spitsuur bijna elke dag voor 

verkeersopstopping en file op de Carnegiedreef waar zoveel ongelukken gebeuren en een groot 

gedeelte van het verkeer is bestemmingsverkeer naar de buurt van de Amazonedreef waarbij 
de verlengde route en het omrijden voor meer uitstootgassen zorgt en daarmee slechter voor 
het milieu is. 
 

1.2 Wijkeconomie: door het verwijderen van de bussluis kunnen winkelende buurtbewoners, 
wijkbewoners, bewoners van de stad eindelijk normaal naar het winkelcentrum om te winkelen 

i.p.v. een hele grote omrijding waardoor het minder aantrekkelijk is voor mensen (met name 
de nieuw aangebouwde buurt op het terrein van voormalig Ziekenhuis Overvecht) om naar 
winkelcentrum De Klop te gaan die al jaren vecht tegen het dalende aantal bezoekers en kiezen 
daarom vaak ervoor om naar “groot-winkelcentrum” Overvecht te gaan. 
 

1.3 Woonbeleving bewoners: de bewoners van omgeving Amazonedreef en Japuradreef, vinden het 
zeer hinderlijk en letterlijk pesterij van de Gemeente Utrecht om de bewoners een hele omweg 

te laten maken naar hun eigen huizen en daarmee de bestemmingsverkeer te verhinderen. Dit 
zorgt voor heel veel stress bij de buurtbewoners en rijden dagelijks langs de bussluis met de 
gedachte; haal alstublieft de onnodige bussluis weg daar die voor zoveel voordelen zal zorgen 

in de buurt en wijk. Bewoners vinden het veel prettiger als zij weer direct en normaal toegang 
kunnen krijgen tot hun eigen buurt en wijk. 
 

1.4 Verbouwing Amazonedreef 2018 (gelegenheid!): De voorzitter van de ondernemersvereniging 
van winkelcentrum De Klop, had een aantal jaar geleden op het wijkbureau gevraagd of de 
bussluis weg kan. Hij kreeg als antwoord dat er iets tegenover moet staan en dat de 
verkeersveiligheid niet achteruit mag gaan hierdoor (meer snelheidsovertreders). Nu wordt 
gelukkig de Amazonedreef in 2018 verbouwd en veiliger gemaakt door er een 30km zone van 
te maken met hoge drempels die voorkomen dat mensen te hard rijden en de veiligheid 
verbeterd wordt op de Amazonedreef. Nu staat er iets tegenover en wordt de Amazonedreef 

veiliger maar willen we als buurt en wijk graag dat het weghalen van de bussluis ook moet 
gebeuren. De verbouwing is een hele grote en mooie gelegenheid voor de Gemeente(raad) en 
college B&W om het verwijderen van de bussluis er in mee te nemen en tegelijkertijd met de 
verbouwing dit ook te laten verwijderen. Het vereist weinig geld en de goedkoopste optie zou 



 

zijn om de bussluis weg te halen en alles zo te behouden waarbij de bussen ook een remmende 
factor en werking zal hebben voor snelheidsovertreders.  

 
2. De variant 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

Raadsbesluit 
 
 
 

 
Opgesteld door Raadsorganen,  

 
Zaaknummer xxx 
Vergadering Gemeenteraad 
Vergaderdatum ? 

Jaargang en nummer 0 - 0 
Portefeuille Verkeer en mobiliteit 
 

 
 

Verwijderen van de bussluis in de Amazonedreef 
 
besluit 
 
1. Het college op te dragen om de bussluis in de Amazonedreef ter hoogte van de Paranadreef 

(Zwembad de Kwakel) te verwijderen zodat auto verkeer in twee richtingen tussen de 
Paranadreef en de Amazonedreef mogelijk wordt.  

 
Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op d.d.  
 
 
De griffier De voorzitter gemeenteraad 
 
 

 

 mr. J.H.C. van Zanen 
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Van:
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 12:15
Aan:
Onderwerp: RE: Stukken openstellen bussluis Amazonedreef staf 11 feb

Die is beter inderdaad.  Bedankt. 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 

   

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 12:15 
Aan:  
Onderwerp: RE: Stukken openstellen bussluis Amazonedreef staf 11 feb 
Hoi  
Deze wel denk ik.  
Met vriendelijke groet,  

  
 

T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/pmb 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
9e etage Zuid 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 12:13 
Aan:  
CC: ;  
Onderwerp: RE: Stukken openstellen bussluis Amazonedreef staf 11 feb 
Hoi, 
Ik kan het beroep niet toevoegen, het is te groot. 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T   
@utrecht.nl 
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www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 

   

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 11:59 
Aan:  
CC: ;  
Onderwerp: Stukken openstellen bussluis Amazonedreef staf 11 feb 
Hoi  
Hierbij het complete setje stukken. 
Je tekstvoorstel heb ik overgenomen en de zin over het informeren van omwonenden via een 
wijkbericht heb ik iets duidelijker gemaakt. 
Met vriendelijke groet,  

  
 

T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/pmb 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
9e etage Zuid 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 10:58 
Aan:  
CC:   
Onderwerp: RE: concept stukken openstellen bussluis Amazonedreef staf 11 feb 
Hoi  
Hoe worden omwonenden geïnformeerd over het verwijderen van de druppel en dus de nieuwe 
verkeerssituatie. Dat mist nog.  
Bij de memo heb ik een tekstvoorstel gedaan over een eventuele voorlopige voorziening, omdat ik heb 
begrepen dat de Fietsersbond dat wel overweegt. Als dat niet klopt dan moet dat er natuurlijk niet in. 
Graag ontvang ik een nieuwe set met álle stukken, nu ook met het beroep van de fietsersbond. 
Dank. 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 
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Van:   
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 14:09 
Aan: ; ;  
Onderwerp: concept stukken openstellen bussluis Amazonedreef staf 11 feb 
Beste allen, 
Zie de bijlagen voor de stukken over de openstelling van de bussluis Amazonedreef. Graag tegenlezen. 
@  de raadsbrief heb ik vervangen door een raadsmemo.  
Het beroep van de fietsersbond voeg ik nu niet toe, die hebben jullie al. 
Met vriendelijke groet,  

  
 

T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/pmb 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
9e etage Zuid 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 
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Van:
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 7:10
Aan:
Onderwerp: FW: Bebording openstellen bussluis Amazonedreef
Bijlagen: off 119 Amazonedreef bebording .pdf

Hallo  
 
Hier de kosten voor het plaatsen en verwijderen borden voor het open stellen bussluis Amazonedreef 
Bij akkoord graag een WBS-element om de aannemer opdracht te geven als het snel op straat moet. 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Stadsbedrijven 

  BORG, Civiele techniek 

  maandag,dinsdag,woensdag,vrijdag 

  Postbus 8375 

  3534 AP Utrecht 

  
 

 

 

Van: Verkeerstechniek | Koot Infrawerken [mailto: @hckoot.eu]  
Verzonden: woensdag 6 maart 2019 14:06 
Aan:  
Onderwerp: RE: Bebording openstellen bussluis Amazonedreef 
 

 
 
Hierbij offerte voor het verwijderen en aanbrengen van de bebording Amazonedreef. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Isotopenweg 41A 
3542 AS Utrecht 
 
Tel: +31(0)6  
Email:  @hckoot.eu 
Site: www.hckoot.nl 
 

 
 
Denk aan het milieu voordat u deze mail print  
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Van:
Verzonden: maandag 8 april 2019 14:47
Aan:
Onderwerp: 20190401 Financieel overzicht 330.0165.xlsx
Bijlagen: 20190401 Financieel overzicht 330.0165.xlsx

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Beste  
 
Hierbij een financieel overzicht van de bussluis (let op: drie tabbladen). 
 
Als er iets niet klopt of als je andere vragen hebt, hoor ik het graag.  
(Ik zag toevallig) dat je bijna door je uren heen zit, klopt dat?) 
 
Groet,  
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Van:
Verzonden: maandag 8 april 2019 17:49
Aan:
Onderwerp: Kosten druk + verspreiding wijkbericht
Bijlagen: Offerte 288636.pdf

Hoi  
 
Hier zijn de prijzen voor het wijkbericht: 
 
Drukwerk 2900 stuks =  euro (zie offerte in bijlage) 
Verspreiding 2850 stuks =  euro 
 
Dus totaal = 919,50 euro excl. btw 
 
Hartelijke groet, 

  
  

  
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  maandag, dinsdag, donderdag 

  
 

 

 

Van:  [mailto: @de-bondt.nl]  
Verzonden: maandag 8 april 2019 14:20 
Aan:  
Onderwerp: Offerte 288636 Wijkbericht,  
 
Geachte mevrouw  
 
Hierbij ontvangt u onze offerte 288636, betreffende Wijkbericht. 
 
Mocht u nog vragen hebben omtrent deze offerte, kunt u altijd contact met ons opnemen via 
onderstaand telefoonnummer of e-mail adres. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
 
Arnhemseweg 2-4, 2994 LA Barendrecht 
Postbus 2006, 2990 DA Barendrecht 
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Telefoon 0180 -  
Email @de-bondt.nl 
Website www.de-bondt.nl 
 
P Denk aan het milieu voordat u dit bericht print! 
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Met vriendelijke groet,  

 
  

T 030 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht  

  9e etage Noord 

  maandag tot en met vrijdag 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 8 mei 2019 11:51 
Aan:  
CC: ;  
Onderwerp: RE: Nieuwsbrief Fietsersbond afdeling Utrecht - mei 2019 BUSSLUIS 
 
Wat ben je voortvarend,  !! 
 
Ben het wel met je eens dat het verstandig zou zijn om deze zaak te stoppen…. 
 
Als je het verkeersbesluit intrekt wil ik dat wel heel graag direct weten, ivm de opdracht van de 
rechtbank aan het college om een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. 
 
Een intrekking van het primaire verkeersbesluit zou dan eigenlijk de nieuwe beslissing op bezwaar 
inhouden. 
 
‘k Hoor wel van je. 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

  T 030-   

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Juridische Zaken & Inkoop 

  Stadsplateau 1 

  woensdag&vrijdag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 8 mei 2019 11:45 
Aan:  
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CC: ;  
Onderwerp: RE: Nieuwsbrief Fietsersbond afdeling Utrecht - mei 2019 BUSSLUIS 
 
Ha  
 
Ja, dat denk ik ook en het is een weg die ons als gemeente heel veel geld zal gaan kosten! Dus 
gewoon niet doen. We doen er verstandig aan om ons neer te leggen bij de uitspraak en het eerder 
genomen verkeersbesluit in te trekken. 
 
Zodra ik weet wat we nu gaan doen met instemming van het college en de raad uiteraard, trek ik wel 
of niet het genomen verkeersbesluit in.  
 
Groet en veel wijsheid in dezen, 

 
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 030 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht  

  9e etage Noord 

  maandag tot en met vrijdag 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 8 mei 2019 11:40 
Aan:  
CC: ;  
Onderwerp: RE: Nieuwsbrief Fietsersbond afdeling Utrecht - mei 2019 BUSSLUIS 
 
Hoi  
 
Naar mijn mening is hoger beroep instellen een heilloze weg ! 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

  T 030-   

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Juridische Zaken & Inkoop 

  Stadsplateau 1 

  woensdag&vrijdag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 
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  Stadsplateau 1 

  9e etage Zuid 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 11 juni 2019 13:29 
Aan: ; ;  
CC:  
Onderwerp: RE: Bussluis Amazonedreef 
 
Hallo   
 
En voorzichtige inschatting is ongeveer €  voor het model en €  – €  voor het 
tellen/kentekenonderzoek. Nog los van de uren die we er zelf in moeten steken. Om een representatief beeld te 
krijgen kunnen we pas tellen na de zomervakantie, dus in september. Daarna dienen de resultaten verwerkt te 
worden en dan pas kan er met het model gestart worden. Misschien in november / december gereed? Het is een 
globale schatting. 
 
Je weet daarmee hetzelfde als nu, alleen is het als het goed is wat nauwkeuriger, omdat het standaard model 
(VRU3.4) vrij grof is en daardoor minder geschikt voor dergelijke kleinere wegen.  
 
Vriendelijke groeten, 

   
 
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 
 

Van:   
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 13:25 
Aan:  ;  ;   
CC:   
Onderwerp: RE: Bussluis Amazonedreef 
 
Dank je  en  
 
Aan hoeveel tijd en geld denk je dan?  
En welk inzicht heb je dan precies? Je weet dan hoeveel verkeer er zal rijden? Maar kun je op basis 
daarvan ook meer zeggen over de verkeersveiligheid? 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/pmb 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
9e etage Zuid 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 
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maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 14:33 
Aan:  
CC: ;  
Onderwerp: FW: Bussluis Amazonedreef 
 
Hallo  
 
Hieronder mijn beschrijving van de afwegingen over het aspect geluid bij de nieuwe beslissing op 
bezwaar over het opheffen van de bussluis (afgestemd met  en ). 
Daaronder nog een tekst over de aanvullende motivering. 
Als het nog vragen oproept hoor ik het wel. 
 
 
Onder punt 1 t/m 7 mijn samenvatting van het toegepaste juridisch kader.  
 

1. De regels van de Wet Geluidhinder zijn van toepassing op o.a. een wijziging van een 50 
kilometer weg. Door de toename van meer dan 5 dB kan deze wijziging van de weg niet 
worden toegestaan en is ook niet te compenseren door bijv. gevelmaatregelen. 

2. Inmiddels is al besloten, als flankerend besluit tbv het besluit om de bussluis op te heffen, dat de 
Amazonedreef een 30 kilometer per uur weg wordt. Dat besluit is onherroepelijk. Dus dat is nu 
de situatie waarvan uitgegaan moet worden bij de nieuwe beslissing op bezwaar. Aangezien die 
30 km is besloten als maatregel om het verkeersbesluit haalbaar te maken vindt ik het 
verdedigbaar om 50 km voor geluid wel als referentie te blijven hanteren.  

3. Op een wijziging van een 30 kilometerweg is de Wet Geluidhinder niet van toepassing. Dus deze 
wijziging van de Weg wordt niet rechtstreeks getoetst aan de Wet Geluidhinder. 

4. Utrecht heeft geluidbeleid vastgesteld waarbij is aangegeven dat, voor het beoordelen van 
ingrepen in de weg waarop de Wet geluidhinder niet van toepassing is, in het kader van de 
goede ruimtelijke ordening gekeken moet worden of de ingreep aanvaardbaar is. In principe is 
een beoordeling van de goede ruimtelijke ordening alleen aan de orde bij een besluit waarbij 
wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Dat is in dit geval niet aan de orde.  

5. In het geluidsrapport is terecht aangegeven dat het belang van het voorkomen van geluidhinder 
een belang is dat meegewogen moet worden bij de belangenafweging over het te nemen 
verkeersbesluit. Het belang van milieu is expliciet genoemd als belang in de 
Wegenverkeerswet. En het is ook logisch om bij het in beeld brengen van dit belang de 
systematiek van de Wet Geluidhinder te volgen. 

6. In het rapport is de terminologie gebruikt dat een stijging van meer dan 5 dB niet kan en dat bij 
een stijging van meer 1,5 dB gevelmaatregelen genomen moeten worden. Je kunt echter wel 
gemotiveerd afwijken van beleid.  
Wel is dit de uitkomst als dit belang de doorslag geeft. 

7. Omdat dit rapport al deel uitmaakt van het eerdere besluit, denk ik dat we dit rapport 
inhoudelijk niet moeten wijzigen. Wel denk ik dat het belang op een zuivere manier moet 
worden meegewogen in de beslissing op bezwaar en dat daarbij meerdere aspecten kunnen 
worden meegewogen: 

Conclusie: indien gekozen wordt voor een permanent verkeersbesluit 
 
Het lijkt mij logisch om in geval gekozen wordt voor een permanent verkeersbesluit (dus 3 dB 
meer geluid) dat dan ook gevelmaatregelen worden toegezegd omdat: 
dit is een logische conclusie is als je ons geluidbeleid aanhoudt.  
ik geen duidelijke reden zie om van dit beleid af te wijken.  
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Deze lijn al is gekozen in het oorspronkelijke rapport 
De hoeveelheid geluidhinder is met de toename (ook bij 30 km per uur) nog 3 dB  
en de hoeveelheid geluid ruim boven de voorkeursgrenswaarde komt van 48 dB en hoorbaar zal 
zijn boven het normale achtergrondgeluid in de omgeving 
de geluidsexpert heeft aangegeven dat vrij recent woningen zijn gerealiseerd uitgaand van die 
lagere hoeveelheid verkeer, dus minder geluidhinder.  
En omdat het onderbouwen van het belang van het opheffen van de bussluis hoe dan ook al 
moeilijk is, ook vanuit de beleidsgebieden mobiliteit. 
(door de onderbouwing te verbijzonderen maak je ook duidelijk dat dit een bijzonder geval is 
en niet bij elk verkeersbesluit zal worden toegepast….) 

 
Conclusie indien gekozen wordt voor een tijdelijk verkeersbesluit van een jaar. 

Indien een tijdelijk verkeersbesluit wordt gekozen is de conclusie vrijwel hetzelfde alleen zou je 
kunnen besluiten tbv dit tijdelijke besluit nog geen gevelmaatregelen te nemen. Dat kan geld 
schelen als je bij uiteindelijk te nemen permanente maatregelen uit kan gaan van lagere 
hoeveelheden verkeer.  

 

Aanvullend bij Motivering : 

Motivering verkeersbesluit verbeteren 

De reden om te kiezen voor een tijdelijk verkeersbesluit was o.a. dat niet voorspeld kon worden 
hoeveel verkeer er zou gaan rijden. Het jaar dat het verkeersbesluit gold zou dan gebruikt 
kunnen worden om te monitoren. 

De rechter heeft aangegeven dat dit voor verkeersveiligheid geen acceptabele redenering is. 
Ook in een tijdelijke situatie moeten waarborgen voor de verkeersveiligheid worden getroffen 
en dit belang moet (zwaar) worden meegewogen. In het geval wordt vastgehouden aan het 
besluit tot opheffen van de bussluis adviseer ik om te kiezen voor een zorgvuldige 
voorbereiding waarbij o.a. op basis van tellingen (in alle straatjes in de wijk) en expertise een 
prognose wordt gemaakt hoe het verkeer door de wijk en door de verschillende straten zal 
gaan rijden. Vervolgens kan op basis van die cijfers een analyse worden gedaan van de 
verwachte hoeveelheid geluidhinder en van de verkeersveiligheid die dan (inclusief de te nemen 
fysieke maatregelen ter handhaving van 30 km per uur) ten grondslag kan worden gelegd aan 
het (al dan niet tijdelijke) verkeersbesluit. 
 

Keuze definitief of tijdelijk verkeersbesluit 
 

Dus vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid kan het verstandig zijn een tijdelijk verkeersbesluit 
te nemen en te gaan monitoren. Dan weet je ook precies wat de gevolgen voor geluid zijn. 
Echter ook voor een tijdelijk verkeersbesluit moet dus vooraf worden ingeschat wat de gevolgen 
zijn voor geluid en voor verkeersveiligheid ! Mogelijk moet hier ook met worst case aannames 
worden gewerkt om te voorkomen dat de onderbouwing kwetsbaar is. 
 
Vanuit bestuurlijk oogpunt kan het gewenst zijn om nu in één keer een definitief besluit te 
nemen.  
Het nadeel is dan dat maatregelen dan vanwege de zorgvuldigheid een deel gebaseerd zullen 
zijn op worst case aannames. Dus duurder. 

 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030-   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Postbus 16200 
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Hallo  

 

Op verzoek van  stuur ik onderstaande ook naar jou (Ik had hem deze week gesproken hierover). 
Kun jullie hier op reageren ? Het moet morgenochtend verwerkt worden in een concept notitie voor de 
wethouder…… 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 5 juni 2019 16:13 
Aan:  
Onderwerp: RE: Bussluis Amazonedreef 
 
Hallo  
 

 vraagt mij nog om een reactie op het onderdeel geluid. Hierbij mijn concept mail. 
Kunnen we dit even bespreken ? 
 
Onder punt 1 t/m 7 mijn samenvatting van het toegepaste juridisch kader.  
 

1. De regels van de Wet Geluidhinder zijn van toepassing op o.a. een wijziging van een 50 
kilometer weg. Door de toename van meer dan 5 dB kan deze wijziging van de weg niet 
worden toegestaan en is ook niet te compenseren door bijv. gevelmaatregelen. 

2. Inmiddels is al besloten, als flankerend besluit tbv het besluit om de bussluis op te heffen, dat de 
Amazonedreef een 30 kilometer per uur weg wordt. Dat besluit is onherroepelijk. Dus dat is nu 
de situatie waarvan uitgegaan moet worden bij de nieuwe beslissing op bezwaar. Aangezien die 
30 km is besloten als maatregel om het verkeersbesluit haalbaar te maken vindt ik het 
verdedigbaar om 50 km voor geluid wel als referentie te blijven hanteren.  

3. Op een wijziging van een 30 kilometerweg is de Wet Geluidhinder niet van toepassing. Dus deze 
wijziging van de Weg wordt niet rechtstreeks getoetst aan de Wet Geluidhinder. 

4. Utrecht heeft geluidbeleid vastgesteld waarbij is aangegeven dat, voor het beoordelen van 
ingrepen in de weg waarop de Wet geluidhinder niet van toepassing is, in het kader van de 
goede ruimtelijke ordening gekeken moet worden of de ingreep aanvaardbaar is. In principe is 
een beoordeling van de goede ruimtelijke ordening alleen aan de orde bij een besluit waarbij 
wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Dat is in dit geval niet aan de orde.  

5. In het geluidsrapport is terecht aangegeven dat het belang van het voorkomen van geluidhinder 
een belang is dat meegewogen moet worden bij de belangenafweging over het te nemen 
verkeersbesluit. Het belang van milieu is expliciet genoemd als belang in de 
Wegenverkeerswet. En het is ook logisch om bij het in beeld brengen van dit belang de 
systematiek van de Wet Geluidhinder te volgen. 

6. In het rapport is de terminologie gebruikt dat een stijging van meer dan 5 dB niet kan en dat bij 
een stijging van meer 1,5 dB gevelmaatregelen genomen moeten worden. Je kunt echter wel 
gemotiveerd afwijken van beleid.  
Wel is dit de uitkomst als dit belang de doorslag geeft. 

7. Omdat dit rapport al deel uitmaakt van het eerdere besluit, denk ik dat we dit rapport 
inhoudelijk niet moeten wijzigen. Wel denk ik dat het belang op een zuivere manier moet 
worden meegewogen in de beslissing op bezwaar en dat daarbij meerdere aspecten kunnen 
worden meegewogen: 

Conclusie: indien gekozen wordt voor een permanent verkeersbesluit 
 
Het lijkt mij logisch om in geval gekozen wordt voor een permanent verkeersbesluit (dus 3 dB 
meer geluid) dat dan ook gevelmaatregelen worden toegezegd omdat: 
dit is een logische conclusie is als je ons geluidbeleid aanhoudt.  
ik geen duidelijke reden zie om van dit beleid af te wijken.  
Deze lijn al is gekozen in het oorspronkelijke rapport 
De hoeveelheid geluidhinder is met de toename (ook bij 30 km per uur) nog 3 dB  
en de hoeveelheid geluid ruim boven de voorkeursgrenswaarde komt van 48 dB en hoorbaar zal 
zijn boven het normale achtergrondgeluid in de omgeving 
de geluidsexpert heeft aangegeven dat vrij recent woningen zijn gerealiseerd uitgaand van die 
lagere hoeveelheid verkeer, dus minder geluidhinder.  
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En omdat het onderbouwen van het belang van het opheffen van de bussluis hoe dan ook al 
moeilijk is, ook vanuit de beleidsgebieden mobiliteit. 
(door de onderbouwing te verbijzonderen maak je ook duidelijk dat dit een bijzonder geval is 
en niet bij elk verkeersbesluit zal worden toegepast….) 

 
Conclusie indien gekozen wordt voor een tijdelijk verkeersbesluit van een jaar. 

Indien een tijdelijk verkeersbesluit wordt gekozen is de conclusie vrijwel hetzelfde alleen zou je 
kunnen besluiten tbv dit tijdelijke besluit nog geen gevelmaatregelen te nemen. Dat kan geld 
schelen als je bij uiteindelijk te nemen permanente maatregelen uit kan gaan van lagere 
hoeveelheden verkeer.  

Motivering verkeersbesluit verbeteren 

De reden om te kiezen voor een tijdelijk verkeersbesluit was o.a. dat niet voorspeld kon worden 
hoeveel verkeer er zou gaan rijden. Het jaar dat het verkeersbesluit gold zou dan gebruikt 
kunnen worden om te monitoren. 

De rechter heeft aangegeven dat dit voor verkeersveiligheid geen acceptabele redenering is. 
Ook in een tijdelijke situatie moeten waarborgen voor de verkeersveiligheid worden getroffen 
en dit belang moet (zwaar) worden meegewogen. In het geval wordt vastgehouden aan het 
besluit tot opheffen van de bussluis adviseer ik om te kiezen voor een zorgvuldige 
voorbereiding waarbij o.a. op basis van tellingen (in alle straatjes in de wijk) en expertise een 
prognose wordt gemaakt hoe het verkeer door de wijk en door de verschillende straten zal 
gaan rijden. Vervolgens kan op basis van die cijfers een analyse worden gedaan van de 
verwachte hoeveelheid geluidhinder en van de verkeersveiligheid die dan (inclusief de te nemen 
fysieke maatregelen ter handhaving van 30 km per uur) ten grondslag kan worden gelegd aan 
het (al dan niet tijdelijke) verkeersbesluit. 
 
Dus vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid kan het verstandig zijn een tijdelijk verkeersbesluit 
te nemen en te gaan monitoren. Dan weet je ook precies wat de gevolgen voor geluid zijn. 
Echter ook voor een tijdelijk verkeersbesluit moet dus vooraf worden ingeschat wat de gevolgen 
zijn voor geluid en voor verkeersveiligheid ! Mogelijk moet hier ook met worst case aannames 
worden gewerkt om te voorkomen dat de onderbouwing kwetsbaar is. 
 
Vanuit bestuurlijk oogpunt kan het gewenst zijn om nu in één keer een definitief besluit te 
nemen.  
Het nadeel is dan dat maatregelen dan vanwege de zorgvuldigheid een deel gebaseerd zullen 
zijn op worst case aannames. Dus duurder. 

 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030-   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht 
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Van:   
Verzonden: woensdag 5 juni 2019 11:31 
Aan:  
Onderwerp: Bussluis Amazonedreef 
 
Hoi  
 
In de bijlage een volgende versie van de notitie, maar nog lang geen definitieve. Wil jij vandaag of 
morgen kijken naar de consequenties op het gebied van geluid en de (juridische) risico’s?  
Overigens is de behandeling in de cie verplaatst naar 2 of 4 juli. 
 
Met vriendelijke groet,  

  
 

T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/pmb 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
9e etage Zuid 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 
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 Je gaat veel geld investeren in een situatie die op dit moment niet echt een 
verkeersveiligheidsknelpunt is. Stel dat je wel gaat investeren, dan gaat dat ten koste van de 
huidige actuele verkeersveiligheidsknelpunten 

 We zouden conform de beslissing op bezwaar (december 2018) de bussluis voor een jaar 
openen zodat gemeten kan worden of de wet geluidhinder niet wordt overschreden. Die kans is 
er. Dit omdat de procentuele toename van het verkeer nu eenmaal erg groot is. Dus ook met 
een totale herinrichting is er een kans dat hij na een jaar toch weer dicht moet. Maar daar 
moeten vooral  en  over adviseren 

 
Bij het juridisch overleg morgenochtend ben ik wel gewoon bij. 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 
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Van:
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 15:51
Aan:
Onderwerp: RE: Tegenlezen raadsbrief bussluis

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Ah oke. Dan zou ik opnemen dat een nieuw verkeersbesluit tussen 100.000 en 150.000,- zou kunnen 
kosten (bandbreedte vanwege mogelijkheid van nieuw bezwaar en beroep)  
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 06 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/verkeersveiligheid 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  maandag t/m donderdag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 15:43 
Aan:  
Onderwerp: RE: Tegenlezen raadsbrief bussluis 
 
Dat zijn alleen de kosten voor het projectmodel, het tellen, kentekenonderzoek en vissim. Eens dat het 
veel is, maar dit is op basis van info van .  
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/pmb 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Projectmanagementbureau 

  Stadsplateau 1 

  9e etage Zuid 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 
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Van:   
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 15:24 
Aan:  
CC: ;  
Onderwerp: RE: Tegenlezen raadsbrief bussluis 
 
Hoi  
 
Dat betreft de  die eerder genoemd is. Ik vind het een groot bedrag voor een modelstudie en 
ging er daarom vanuit dat er ook andere kosten bij zouden zitten, maar wellicht heb ik dat mis? 
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/verkeersveiligheid 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  maandag t/m donderdag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 15:21 
Aan:  
CC:   
Onderwerp: RE: Tegenlezen raadsbrief bussluis 
 
Dank je wel   
 
Je schrijft onder het kopje overweging kosten: “Voor de aanvraag van een nieuw verkeersbesluit zal 
nog € ,- aan budget nodig zijn.”  
 
Bedoel je hiermee de kosten voor het nader onderzoek dat noodzakelijk is voordat een nieuw 
verkeersbesluit kan worden genomen, of bedoel je de ambtelijke/proceskosten die nodig zijn in de 
aanloop naar het verkeersbesluit, het opstellen er van, informeren van de buurt, het behandelen van 
eventuele bezwaren etc.?  
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
 

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/pmb 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Projectmanagementbureau 

  Stadsplateau 1 

  9e etage Zuid 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 
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Van:   
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 14:47 
Aan: ;  
CC:  
Onderwerp: RE: Tegenlezen raadsbrief bussluis 
 
Dag allen, 
 
Bij deze met mijn opmerkingen. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/verkeersveiligheid 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  maandag t/m donderdag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 11:25 
Aan: ;  
CC:  
Onderwerp: FW: Tegenlezen raadsbrief bussluis 
 
Hoi   
 
Wanneer kan ik van jullie een reactie ontvangen op het concept? Zie de door  bijgewerkte brief 
en onderstaande mail. Graag nog ergens vandaag! 
 
Met vriendelijke groet,  

  
 

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/pmb 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Projectmanagementbureau 

  Stadsplateau 1 

  9e etage Zuid 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 
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Van:   
Verzonden: dinsdag 9 juli 2019 16:19 
Aan: ; ; ; ;   
Onderwerp: RE: Tegenlezen raadsbrief bussluis 
 
Hallo collega’s, 
 
Ik heb alvast een aantal zaken gewijzigd die het gevolg zijn van de wijziging van het juridische traject. 
De optie eerst onderbouwen en dan pas een besluit op bezwaar hoeft niet uitgebreid beschreven te 
worden. Dus nog maar één kopje besluit op bezwaar concluderend dat het bezwaarschrift nu gegrond 
verklaard wordt. 
Wat mij betreft zou het goed zijn om aan te geven of er nog beroep mogelijk is tegen de intrekking 
van het verkeersbesluit. 
 
Het is nu niet meer een kopje “motiveringsgebrek” maar “motivering nieuw verkeersbesluit”  
Daarbij beschrijf je wat er nodig is om eventueel alsnog tot een nieuw verkeersbesluit te komen. 
 
Daarna zou er nog een afweging moeten komen. Wordt er nu geïnvesteerd in nog € 80.000 extra 
onderzoekskosten ? En betekent dit dat ook de uitvoeringskosten worden vrijgemaakt als dit tot een 
positief resultaat leidt ?? 
Graag nog jullie input hoe dat verwoord zou moeten worden.. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 9 juli 2019 11:05 
Aan: ; ; ; ; ;  
Onderwerp: Tegenlezen raadsbrief bussluis 
Urgentie: Hoog 
 
Dag allen, 
 
In de bijlage de bijgewerkte versie van de raadsbrief. Graag tegenlezen! Dit is hem nog niet helemaal, 
maar ik leg hem nu even bij jullie. ;) 
De brief kraakt nog op een aantal punten. Waarom denken we bijvoorbeeld nu wel dat de weg 
heringericht moet worden en vonden we het eerst voldoende om de huidige inrichting in stand te 
houden met alleen tijdelijke maatregelen en de gevolgen voor de verkeersveiligheid te monitoren? Dat 
kan nog duidelijker in de brief. Let op: In de raadsbrief van januari staat dat “het gaat dan om fysieke 
maatregelen die passen bij een 30 km inrichting”. Hiermee werden visuele maatregelen bedoeld en 
niet een herinrichting zoals je vanuit beleid zou willen. 
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En nog een paar checkvragen: 
 

 In brief wordt nog min of meer uitgegaan van twee opties. Inmiddels is duidelijk voor welke 
optie het college zal kiezen. Toch zo laten staan om raad mee te nemen in het proces?  

 Is voldoende duidelijk dat de rechtbank niet mee gaat met het ‘hand aan de kraan principe’ van 
de gemeente?  

 Alleen nieuwe beslissing Fietsersbond of ook nieuwe beslissing andere bezwaarmakers? 
@  je gaf gisteren aan dat de andere bezwaarmakers niet geïnformeerd hoeven te 
worden. Daaruit trek ik de conclusie dat het alleen om de bezwaren van de Fietsersbond gaat.  

De rechtbank heeft het over ‘ingediende bezwaren’, meervoud dus. Bedoelt de rechtbank daarmee 
dus meerdere bezwaren van de Fietsersbond of toch meerdere bezwaarmakers?  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
 

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/pmb 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Projectmanagementbureau 

  Stadsplateau 1 

  9e etage Zuid 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 
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Van:
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 11:59
Aan:
Onderwerp: Fwd: toezegging 19/T85

Hoi   
Krijg net deze toezegging binnen. Voldoet de brief hieraan? 
Groet, 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: " " < @utrecht.nl> 
Datum: 10 juli 2019 om 11:52:49 CEST 
Aan: " " < @utrecht.nl> 
Kopie: " "  @utrecht.nl> 
Onderwerp: toezegging 19/T85 

Hoi  
Wij hebben een verkeers-toezegging in het lijstje van Veiligheid staan. Dat komt omdat die 
bij het behandelen van het IVP aan de orde kwam. Is het akkoord als ik deze naar jullie laat 
overzetten? Zie hieronder de tekst uit het verslag en de toezegging. 
In december jl. is de raad geïnformeerd over de openstelling van de bussluis in de  
Amazonedreef. Aangekondigd is dat om de bussluis te kunnen openstellen het instellen van een 30 
km‐regime noodzakelijk is. Uit de stukken blijkt dat dit niet gepaard gaat met infrastructurele 
maatregelen die nodig zijn om de snelheid van het verkeer omlaag te krijgen. Hieraan is een bedrag 
van € 1,5 miljoen gehangen. De ChristenUnie‐fractie begrijpt dat een complete herinrichting te duur 
is, maar wij zijn bang dat het openstellen van de busbaan in Overvecht een extra racebaan creëert 
en verkeershufterigheid in de hand werkt. Wij vragen derhalve de wethouder welke redenen zij ziet 
om als de busbaan opengaat tijdelijke maatregelen te treffen om de snelheid op dit stuk weg 
omlaag te brengen. 
Burgemeester Van Zanen zal de vraag van mevrouw   over de Amazonedreef schriftelijk 
beantwoorden in een memo 

Met vriendelijke groet,  

  

  

  
T 030 ‐    

M 06 ‐   

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl  

Gemeente Utrecht 

Veiligheid 

maandag tm donderdag 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht 
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Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
9e etage Zuid 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: maandag 8 juli 2019 10:07 
Aan: ;  
CC: ;  
Onderwerp: Vraagje logistiek: Met bewerkt wijkbericht: Comnmunicatie bussluis Amazonedreef 
Hallo Ellen, 
Van  (vervanger ) krijg ik net een voorgenomen planning door v.w.b. 
bussluis Amazonedreef: 

- Di 16 juli raadsbrief in college 
- Do 18 juli in commissie (avondvergadering) 

Daarbij de vraag om (in dat geval) het wijkbericht vóór die tijd te laten verspreiden, dus uiterlijk 
donderdagmiddag 18 juli. 
Rekening houdend met eventuele aanpassing wijkbericht n.a.v. college 16 juli.  
Vraag:  
Wil jij nagaan of dit haalbaar is voor productie/verspreiding? En dit al onder voorbehoud inplannen? 
Zou inderdaad goed zijn als bewoners dit rechtstreeks horen. 
@  en ook de bezwaarmakers enz. 
@  bijgaand al even het conceptwijkbericht voor jouw beeld, kijkt  ook nog naar. 
P.S. Voor evt. aanpassing wijkbericht moet ik nog kijken wie dan mijn vervanging is. 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Marketing- en Communicatienetwerk 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

   

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 5 juli 2019 16:24 
Aan:  
Onderwerp: Met bewerkt wijkbericht: Comnmunicatie bussluis Amazonedreef 
Hallo  zoals afgesproken heb ik het concept wijkbericht aangepast aan wat er nu ligt, o.b.v. ons 
gesprek en de opzet van de collegebrief. Wil je hiernaar kijken en waar nodig (laten) finetunen?  
Tot en met woensdag kan ik nog verder redigeren, dus laat maar even weten… 
Dan ligt het concept op de plank, vervolg is ook even afhankelijk van reactie Lot en de verdere 
ontwikkelingen, denk ik.  
Voor berichten naar bezwaarmakers, digitale nieuwsbrief Overvecht en evt. persberichten zou je de 
tekst van het wijkbericht als basis kunnen nemen. 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030   
@utrecht.nl 
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www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Marketing- en Communicatienetwerk 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

   

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 2 juli 2019 16:31 
Aan:  
Onderwerp: Comnmunicatie bussluis Amazonedreef 
Hoi  
Eerder vanmiddag mailde ik je een concept raadsbrief. Het komt er in het heel kort op neer dat we nu 
stoppen met de bussluis en de herinrichting van de straat onderbrengen in de Aanpak 30 km.  
Als dit nieuws naar buiten gaat, moeten we ook de omwonenden en bezwaarmakers informeren (ook 
via wijken en misschien ook een persbericht?). Eerder deed je hiervoor al een voorzet (zie bijlage). 
Kunnen we deze week even een half uurtje sparren over een update van dit wijkbericht en wat een 
handig moment van verspreiding is? Ik stuur zo alvast een vergaderverzoek. ;) 
Met vriendelijke groet,  

  
 

T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/pmb 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
9e etage Zuid 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 
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Van:
Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 9:16
Aan:
CC: ; Offertes PMB
Onderwerp: Offerte Realisatie opening bussluis Amazonedreef

Geachte heer  beste   
 
Op 7 januari had u een gesprek met . U sprak met haar over het opleveren van het 
volgende resultaat: 
Realisatie opening bussluis Amazonedreef. 
Hierbij bied ik graag onze offerte aan voor de uitvoering van de opdracht.  
 
Inleiding 
De gemeenteraad heeft op 8 maart 2018 ingestemd met het burgerinitiatief om de bussluis op de 
Amazonedreef tussen de Paranadreef en Rio Negrodreef te verwijderen. Het besluit is genomen naar 
aanleiding van een burgerinitiatief dat door circa 275 burgers is ondersteund. Op het verkeersbesluit 
dat het openstellen van de bussluis mogelijk heeft gemaakt, zijn vervolgens circa 110 bezwaren 
ingediend. Eind 2018 zijn deze bezwaren ongegrond verklaard, maar er dienen wel een aantal 
aanpassingen op het oorspronkelijke plan doorgevoerd te worden.  
 
De bussluis wordt voor een periode van één jaar verwijderd, de effecten worden gemonitord en er 
vindt een evaluatie plaats. Op de Amazonedreef tussen de Paranadreef en Rio Negrodreef wordt een 
30 km/uur regime ingesteld. Deze beide maatregelen worden tegelijkertijd uitgevoerd. 
 
Resultaat 
Het resultaat van deze fase is de realisatie van de opening van de bussluis aan de Amazonedreef 
inclusief 30 km/uur regime. Dit dient eind januari opgeleverd te zijn. 
 
Werkzaamheden 
Om het resultaat te bereiken moet er in korte tijd veel gebeuren. Daarvoor heeft  een 
plan van aanpak opgesteld en heeft hij de afgelopen tijd al een aantal acties uitgezet. In deze offerte 
wordt hier op voortgeborduurd. 
 
Fysieke maatregelen 
- Het maken van een bebordingsplan, markeringsplan en een ontwerp voor de fysieke maatregelen; 
- Het plaatsen van nieuwe borden en het verwijderen van de oude borden; 
- Het verwijderen van de betonnen obstakels in het wegdek ter plaatse van de bussluis en het 
aanhelen hiervan; 
- Het plaatsen van betonnen obstakels;  
- Het wijzigen van de markering; 
- Het wijzigen van de voorrang; 
- Het aansturen van de wijkaannemer; 
- Het bestellen van de benodigde materialen; 
 
Communicatie 
- Het informeren van omwonenden en belanghebbenden over het wijzigen van de verkeerscirculatie, 
de uitvoering en planning d.m.v. een wijkbericht; 
- Afstemming met Q-buzz over de uitvoering (tijdens de uitvoering kan de bus over de Amazonedreef 
blijven rijden); 
- Opstellen Q&A (om goed voorbereid te zijn op media aandacht en incidenten zoals verkeersruzie, 
botsing).  
 
Bestuurlijk 
- Het uitvoeren van drie verkeersbesluiten: ‘intrekken geslotenverklaring’, ‘instellen om-en-om 
regeling’ en ‘instellen 30 km/uur’ (bezwaartermijn loopt tot 27-1); 
- Bespreken plannen in de Bing ( ); 
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Met vriendelijke groet,  

  
 

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/pmb 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Projectmanagementbureau 

  Stadsplateau 1 

  9e etage Zuid 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 

  
 

 

 

Projectmanagement Inzet per week Totale inzet uren Tarief € Totaal €
5.810,00

 
Totaal kosten 5.810,00

Kostenplaats opdrachtnemer 504015000
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_____________________________________________ 
Van:   
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 11:57 
Aan: Verkeersveiligheid;  
CC:  
Onderwerp: RE: Opening bussluis Amazonedreef 
 
 
Dag  
 
Ik heb gisteren even overleg gehad met  Ik heb een wijkraadadvies dat nu door kan naar B&W. 
Zij vertelde dat jij daar wellicht mee kan helpen. Ik heb zelf geen ervaring met IBabs namelijk. 
 
Ik hoor het wel. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
  

  
  

  
  
    T 030 -   
    @utrecht.nl 

    www.utrecht.nl 

     
    Gemeente Utrecht 
    Ontwikkelorganisatie Ruimte 
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worden uitgevoerd. Maar om daar een voorlopige planning voor te maken is eerst een zittingsdatum 
nodig. Concreet betekent dit voor nu dat het niet zoveel zin heeft om het overleg vandaag door te 
laten gaan. Als er meer duidelijkheid is over het proces, jurist en zittingsdatum wordt een nieuw 
overleg gepland. De brief naar de raad kan er met nog een paar wijzigingen nu wel uit. Hoe precies, 
stem ik af met  
 
 
4 mrt,  ruimte aangepast 
 
12 feb,  
Op verzoek van  
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Van:
Verzonden: donderdag 11 juli 2019 11:01
Aan:
Onderwerp: RE: Raadsbrief bussluis Amazonedreef

Ok! 
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/verkeersveiligheid 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  maandag t/m donderdag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 11 juli 2019 11:00 
Aan:  
CC:   
Onderwerp: RE: Raadsbrief bussluis Amazonedreef 
 
Hoi  
 
Ik heb zo overleg. Er staan nog twee dingen open: 
30 km/uur -> nee 
En een zin in de conclusie waarbij gevelmaatregelen genoemd worden. 
Wil jij het verder oppakken?  
 
Met vriendelijke groet,  

  
 

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/pmb 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Projectmanagementbureau 

  Stadsplateau 1 

  9e etage Zuid 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 
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Van:   
Verzonden: donderdag 11 juli 2019 10:51 
Aan:  
CC: ;   
Onderwerp: FW: Raadsbrief bussluis Amazonedreef 
Urgentie: Hoog 
 
Hoi  
 
Volgens mij maken de opmerkingen van Redmer de brief compleet. Heb jij tijd om er naar te kijken 
voor 13.00u? Anders pak ik het op. 
Hoor het graag. 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 06 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/verkeersveiligheid 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  maandag t/m donderdag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 11 juli 2019 10:46 
Aan:  
CC: ; ;  
Onderwerp: RE: Raadsbrief bussluis Amazonedreef 
 
Hierbij wat suggesties van mij. Kan ik m om 13u terugkrijgen uiterlijk 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 / 06   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Bestuurs- en Concernstaf 

  Bestuursondersteuning 

  postbus 8613 

  3503 RP Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 11 juli 2019 10:28 
Aan:  
CC: ; ;  
Onderwerp: Raadsbrief bussluis Amazonedreef 
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Hoi  
 
In de bijlage de nieuwe versie van de raadsbrief waarin de nieuwe beslissing op bezwaar staat 
aangegeven, gebaseerd op input van   en  
 
Een paar checkvragen: 

 Is de ‘glijbaan’ voldoende duidelijk? 
 Is duidelijk dat we ons maximaal hebben ingespannen om een onmogelijke opdracht uit te 

voeren?  
 Is duidelijk genoeg dat we voor nu stoppen met de inzet om openstelling mogelijk te maken? 

 
 
Met vriendelijke groet,  

  
 

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/pmb 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Projectmanagementbureau 

  Stadsplateau 1 

  9e etage Zuid 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 
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Van:
Verzonden: vrijdag 11 oktober 2019 10:55
Aan:
Onderwerp: Analyse ingekomen bezwaarschriften Amazonedreef inz. het opheffen van de 

bussluis, zaakno. 5358245
Bijlagen: Amazonedreef opheffen bussluis voorlopige Lijst  bezwaarschriften, zaakno. 

5358245.doc; Analyse belangrijkste bezwaren verkeersbesluit tbv verwijderen 
bussluis Amazonedreef, zaakno. 535825.doc; Analyse ontv. bezwaren 
Amazonedreef tegen het opheffen vd bussluis tbv overleg eind augustus 2018 met 
wethouder.doc; Reactie aan de wijkraad Overvecht.docx

Ha  
 
Naar aanleiding van je vraag over de ingekomen bezwaarschriften inz. de Amazonedreef intrekken 
bussluis, zaakno. 5358245, heb ik mijn documenten nog eens goed bekeken die hiermee te maken 
hebben. 
 
Van  had ik bijgevoegde documenten ontvangen. Wellicht heb je hier wat aan. 
 
Groet, 

 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht  

  9e etage Noord 

  maandag tot en met vrijdag 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 

  
 

 

 



Aangevoerde bezwaren tegen verkeersbesluit van 15 juni 2018 nummer 5358245  

Bereikbaarheid met de auto boven leefklimaat, verkeersveiligheid  en kwaliteit openbaar vervoer 

Het verkeersbesluit komt alleen tegemoet aan de automobilist 

De vermeende voordelen wegen niet op tegen de ook in het besluit genoemde nadelen; 

Het positieve effect van het bereikbaar maken van wc De Klop niet aannemelijk; er zaal meer 

verkeer van de andere kant komen voor wc Overvecht; 

Het bereikbaar maken van de Amazonedreef richting Einsteindreef voor bewoners wel aannemelijk 

maar dat geldt maar voor een klein deel van de Amazonedreef; 

Meer verkeer in een nu autoluw gebied : negatieve milieueffecten : geluid en vervuiling 

Negatief effect op de doorstroming van het openbaar vervoer   

Sluiproute voor auto’s; meer verkeersoverlast  verkeersveiligheid daardoor in het geding 

WC De Klop is al goed bereikbaar; argument twijfelachtig. 

Bussluis indertijd gekomen met oog op verkeersveiligheid; de argumenten die hebben geleid tot 

aanleg bussluis, gelden nog steeds. 

Veiligheid fietser in gevaar  

Bewoners met studio en tuin grenzend aan bussluis herrie en vervuiling; 

 met bussluis  electrische bussen. 

Er kan niet worden volstaan met opheffen van bussluis alleen; verzocht om maatregelen in belang 

van verkeersveiligheid. 

Onvoldoende rekening gehouden met neveneffecten: toename autoverkeer 
Verslechtering  luchtkwaliteit, geluidsoverlast, leefbaarheid, veiligheid  
De verkeersmaatregel strookt niet met de ambities van de stad 

Procedureel: voldoende handtekeningen burgerinitiatief; weinig omwonenden getekend voor 

opheffen van bussluis; ook handtekeningen van bewoners van buiten Amazonedreef; 

Aanleiding : verbetering bereikbaarheid wc De Klop =  drogreden; wc al prima bereikbaar voor auto. 

 

Qbuzz:  openbaar vervoer zal er onder lijden;  slechte ervaringen met wegversmallingen in 

Overvecht; kans op vertragingen voor busverkeer; agressie bij automobilisten  

 

 

 



Fietsersbond:   Utrecht presenteert zich als wereldfietsstad; het verkeersbesluit staat haaks op het 

belang van de fietser. 

Amazonedreef hoofdfietsroute zie gemeentelijk mobiliteitsplan: Slimme routes, slim regelen, slim 

bestemmen. 

De Carnegiedreef ivm inrichting weg de geeigende weg voor auto’s door de wijk; 

Het verwijderen van de bussluis zou de verkeersveiligheid op de Carnegiedreef ten goede komen. 

Volgens de fietsersbond verslechtert de verkeersveiligheid op de Amazonedreef sterker dan dat de 

verkeersveiligheid op de Carnegiedreef zal verbeteren. 

Effectiever om de onveiligheid op de Carnegiedreef aan te pakken en de bussluis te handhaven. 

 Bewonersplatform Overvecht:  

Opheffen van de bussluis zal leiden tot vergroten verkeersdruk op de Amazonedreef: meer auto’s; 

Dus meer geluidsoverlast en verslechtering luchtkwaliteit; 

Nadelig voor de Verkeersveiligheid; ook oversteken moeilijker  op de Amazonedreef en onveiliger; 

Bereikbaarheid van winkelcentrum De Klop verbetert nauwelijks na verwijderen van bussluis.  

                                                  **************** 

Kortom: de volgende aspecten komen in de bezwaarschriften naar voren:: 

Meer autoverkeer in nu autoluw gebied; sluiproute 

Geluids‐ en milieuoverlast; 

Verkeersveiligheid  en leefbaarheid 

In strijd met      Ambities van de stad;   beleid 

Amazonedreef = Hoofdfietsroute  

WC De Klop al goed bereikbaar voor de auto 

Vertragingen openbaar vervoer;      agressie 

Evenveel voor‐  als  tegenstanders  

 

 

IB‐JZ    cmm  15‐8‐2018 





 
Wat is wijsheid:   terug naar de raad ?? 
 

OF    

Zijn er andere oplossingen te bedenken waarmee aan het burgerinitiatief wordt tegemoet gekomen 

zonder de wijk te belasten met extra autoverkeer door de bussluis ??   

bereikbaarheid van wc  De Klop verbeteren ??!/ onderzoek naar gedaan ?? 

 

Er is  gemeentelijk beleid waar het verkeersbesluit op gespannen voet mee staat. Zie bezwaar 

fietsersbond die noemt verschillende beleidsnota’s: 

Gemeentelijk mobiliteitsplan “Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen”: Amazonedreef 

hoofdfietsroute 

Voorlopig Ontwerp Herinrichting Amazonedreef e.o.: 1 van de doelen is om de route via 

Amazonedreef voor doorgaand verkeer minder aantrekkelijk te maken  

Bewonersplatform Overvecht noemt:  

Verkeersbesluit strookt niet met ambities van de stad voor een gezonde omgeving: woongebieden 

dienen verkeersluw te blijven en veilig; 

Voor korte afstanden andere vervoersmiddelen aantrekkelijk maken dan de auto. 

De gemeente weert de auto uit de stad en wil deze via de Ring laten rijden; kortom de bussluis 

handhaven. 

 

Zie dagblad Trouw 11-8-2018 (ook NOS Journaal zat 11 aug 18): ranglijst aangevoerd door Utrecht 
ambitie schonere lucht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In artikel 2 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) is bepaald dat de krachtens deze 
wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:  
a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;  
b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;  
c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;  
d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 
Volgens lid 2 van artikel 2 van de WVW 1994 kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels voorts 
strekken tot:  
a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede 
de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;  
b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van 
de functie van objecten of gebieden.  
 
in artikel 15 lid 1 van de WVW 1994 geregeld dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of 
verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit. 
 
 In artikel 18 eerste lid sub d WVW 1994 staat dat verkeersbesluiten worden genomen  voor zover zij 
betreffen het verkeer op andere wegen door burgemeester en wethouders, of krachtens besluit van 
hen, door een door hen ingestelde bestuurscommissie. 
 
Op grond van artikel 21 van het BABW vermeldt de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval 
welke doelstelling(en) met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de 
in artikel 2 lid 1 en 2 van de WVW 1994 ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens 
andere van de in artikel 2 lid 1 en 2 van de WVW 1994 genoemde belangen in het geding zijn, wordt 
voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. 
 

Jurisprudenite : 

1. ABRvS  6 juni 2018 AB kort 2018/289 ECLI:NLRVS:2018:1861 ro 9 

College heeft beoordelingsruimte ;het bestuursorgaan= college,    inventariseert  welke 

verkeersbelangen bij het besluit moeten worden betrokken; daarna volgt een belangenafweging; 

beleidsruimte. 

De rechter toetst of de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van het 

verkeersbesluit niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het verkeersbesluit te dienen doelen. 

2. ABRvS  8‐2‐2017 Gst.  2017/87  ECLI:NL:RVS:2017:  300  met nt ME Rog 

College eigen verantwoordelijkheid ; bevoegdheid tot nemen van verkeersbesluit  en de belangen in 

dat kader af te wegen ligt bij het college ; art 21 BABW   en motivering met doelstelling cf art 2 WVW 

1994. 

3. ABRvS  17‐8‐2016 ECLI:NL:RVS:2016:2234 verkeersbesluit van college motivering vnl om aan wens 

van gemeenteraad tegemoet te komen;  niet raad maar college bevoegd verkeersbesluit te nemen 

met eigen afweging van belangen ; bijv afweging belangen omwonenden en het belang van het 

verkeersbesluit. 



Aan de wijkraad Overvecht 

Mevr.  

Mevr.  

 

Geachte leden van de wijkraad, 

Op 20 april 2018 stuurde u mij een advies over de verkeersveiligheid op de Amazonedreef 
en omgeving. Dit naar aanleiding van het besluit van raad om de bussluis in de 
Amazonedreef op te heffen. 

In uw advies benadrukt u om dit deel van Overvecht Noord versneld in te richten als 30 km 
zone. Ook adviseert u om eerst de gehele Amazonedreef, de Rio Negrodreef en de 
Paranadreef duurzaam veilig in te richten alvorens de bussluis weg te halen. Hoewel dit 
beleidsmatig past, woongebieden moeten immers op termijn 30 km gebied worden, voorziet 
het programma Verkeersveiligheid tot onze spijt op dit moment niet in dergelijke 
omvangrijke investeringen.  

Op dit moment loopt de planontwikkeling voor het herinrichten van een stukje 
Amazonedreef nabij winkelcentrum De Klop. Budgettair gezien is er geen ruimte om een 
groter gebied aan te pakken. De raad heeft een budget van €3.000,- voor het daadwerkelijk 
verwijderen van de bussluis beschikbaar gesteld. Dat betekent dat er geen geld is voor 
aanvullende maatregelen. 

We ontwikkelen echter een aanpak voor het verder inrichten van zoveel mogelijk straten als 
30km-zone. Het college maakt een planning voor de straten die met beperkte veranderingen 
heringericht kunnen worden. Daarbij wordt in het bijzonder naar Overvecht en Kanaleneiland 
gekeken. College schrijft tevens een prijsvraag uit om hier op de meest kosteneffectieve 
manier invulling aan te geven. 

U adviseert vervolgens om buslijn 1 een andere route te geven. Op dit moment zijn wij bezig 
met een verkenning om het buslijnennet rondom het centrumgebied Overvecht te 
optimaliseren. Aanleiding hiervoor zijn de ontwikkelingen in de buurt Taagdreef e.o. en de 
woningbouw op de NPD strook. Uw suggestie zullen wij meenemen in deze studie. 

Het spreekt vanzelf dat wij de effecten van het verwijderen van de bussluis zullen monitoren. 
Hiermee gaan wij samenwerken met de projecten Amazonedreef 30 en 
verkeersveiligheidsanalyse kruispunt Carnegiedreef – Paranadreef - Kasaidreef. 

Uw advies om het wijkbericht waarin het verkeersbesluit wordt aangekondigd in een groter 
gebied te verspreiden, hebben wij opgevolgd. Inmiddels is de bezwaartermijn verlopen. Er 



zijn in totaal 157 bezwaarschriften ingediend. De komende weken zullen wij ons beraden 
hoe hiermee verder te gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 



Lijst bezwaarschriften gericht tegen verkeersbesluit van 21 juni 2018 kenmerk 5358245 

Houdt in:   tbv opheffen bussluis Amazonedreef     het nemen van   2 verkeersmaatregelen  

1. ,  Paranadreef                      nr 5458496   ook nr 5541121; 

2. , Falklanddreef                      nr 5459878 

3. , Sao Paulodreef                 nr 5467675 

4. , Patagoniedreef            nr. 5462943 

5. , Victoria Regiadreef               nr. 5463264 

6. , Argentiniedreef            nr. 5466877 

7. Qbuzz,  , Europalaan                  nr. 5486932   machtiging overgelegd 

8. , Paranadreef                    nr 5485904 

9. ,  Camposdreef                        nr. 5482360 

10. , Amazonedreef                 nr.      5502766 

11. , Patagoniedreef                 nr.  5502739 

12. ,  Amazonedreef          nr.5502697 

13. , Pernambucodreef             nr 5500456 

14. ,  Amazonedreeg           nr  5500179 

15. ,   Amazonedreef             nr. 5500136 

 

 

16.   Fietsersbond,    , p/a Racinelaan                nr ??? 
17.    , Trinidaddreef              nr. 5536696 

 

 

 

1 t/m 15  bezwaar via webformulier  en/of aparte toelichting 

16 en 17   bezwaarschriften via post. 

 

 

 

Daarnaast 50 gelijkluidende bezwaarschriften  ingediend ;  

via Wijkbureau Overvecht ,   ‐de Hoop. 

 

Overgelegd door  

mevrouw   die circa 2 weken geleden JZ/  heeft gebeld met de vraag of zij nog 

bezwaar kon maken en of het zin had een handtekeningenlijst te overleggen. 

 

De overgelegde “handtekeningenlijst”  houdt in dit geval in dat er 50 handtekeningen zijn 

overgelegd elk onder eenzelfde uitgebreide bezwaartekst, derhalve uitgaan van 50 

bezwaarschriften. 

 

 

3‐8‐2018, cmm/IB JZ 
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Van:
Verzonden: vrijdag 12 april 2019 9:15
Aan:
Onderwerp: Nabrander communicatie bussluis Amazonedreef

Hallo  even nog een nabrander na onze doordenkexercitie van gistermiddag: 
 

- Denk dat de raadsbrief een wethoudersbrief o.i.d. zou moeten worden; denk niet dat je de tijd 
hebt om ‘via het college’ te gaan, als je een beetje de regie wil houden naar buiten 
 

- Heb afgestemd met  v.w.b. de andere variant van het wijkbericht, zij vindt het fijn als 
ik dit nu oppak op dit moment. Ze gaf nog mee dat een persbericht goed zou zijn, met framing 
van de boodschap (context/licht waarin we willen dat het nieuws begrepen wordt). En daarbij 
bijv. ook steeds benadrukken dat dit een vraag/besluit van de raad was. Geldt evengoed voor 
de ‘wethoudersbrief’, lijkt mij. Zie jij kans een voorzet (2 varianten) daarvoor te doen, dan 
lees/schrijf ik graag mee.  

 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Marketing- en Communicatienetwerk 

  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
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Van:
Verzonden: woensdag 12 juni 2019 13:40
Aan: ; 
Onderwerp: herziene berekening met 30 s halteertijd-  graag hiermee verder 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Ter illustratie: bij 2200 mvt wijk uit en 2500 wijk in  
is spits 10% =220 mvt/u met voorrang. uitgaande van 220 voertuigen in de voorrang en 250 uit de voorrang,  
 
Daar komt nog blokkade van de sluis door 10 halterende bussen per uur bij. Een halterende bus stopt 30 seconden, 
oftewel 300 seconden gaat verloren aan halteren 
Een uur is 3600 seconden‐ 300 seconden voor bushalte= 3300 seconden beschikbaar voor overig verkeer  
 
Dan zou gemiddeld elke 15 seconden een auto met voorrang kunnen rijden De auto rijdt met ca 8,3 m/s en houdt de 
sluis ca 3 seconden bezet oftewel 660 seconden voor verkeer in de voorrang (in werkelijkheid enige clustering, dus 
dat is iets gunstiger in de praktijk). Er blijft dan 2640 seconden per uur over voor verkeer in de andere richting. Voor 
een optimale 100% benutting is er ruimte voor 318 voertuigen die geen voorrang hebben. De prognose verwacht 
250 voertuigen uit de voorrang. Periodieke wachtrijvorming is daarom aannemelijk. Enige clustering van voertuigen 
kan wat lucht geven in deze berekening, maar tussen de 318 en 250 zit weinig ruimte in deze indicatieve berekening. 
Advies is om dit met een microsimulatie te toetsen op het functioneren en dan vooral het spitsuur.  
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Van:
Verzonden: woensdag 12 juni 2019 6:51
Aan:
Onderwerp: FW: Track Line - Offerte 191268
Bijlagen: Offerte 191268.pdf; AV Trackline BV 2016.pdf

Goedemorgen  
 
Hier de offerte voor de amazonedreef. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

  
T 030 -   
M  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Stadsbedrijven 

  BORG, Civiele techniek 

  tractieweg 1 

  2e etage kamer 2.035 

  maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

  
 

 

 

Van: Info | Track Line B.V. [mailto:info@trackline.nl]  
Verzonden: dinsdag 11 juni 2019 13:04 
Aan:  
Onderwerp: Track Line - Offerte 191268 
 

Geachte klant, 

 

Bijgaand treft u onze digitale offerte.  

Mocht u vragen hebben over deze offerte, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling verkoop, of 

een e‐mail sturen naar het algemene e‐mailadres: info@trackline.nl 

 

De digitale bijlage(n) zijn in PDF‐formaat en kunt u openen met Adobe Reader. Adobe Reader is gratis te 

downloaden via internet.  

http://get.adobe.com/nl/reader/ 

 

 

 

Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn geweest, verblijven wij. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Track Line B.V. 
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Van:
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 10:36
Aan: ; 
CC: ; 
Onderwerp: RE: Bussluis Amazonedreef VISSIM

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Aanvullende opmerking: op basis van wat  zegt, zou je vervolgens een simulatie (bijvoorbeeld 
een VISSIM simulatie) kunnen doen. Daarmee kun je realtime simuleren hoe het verkeer rond de 
bussluis zich gedraagt. Er zijn hier wel wat kanttekeningen bij: 

- Je stopt er modelmatig in wat we weten. Dus als we nu constateren dat we niet nauwkeuriger 
kunnen, dan zal ook die simulatie onnauwkeurig zijn 

- Voor een VISSIM simulatie heb je zeker een half jaar nodig voor dat je hem hebt. Het is een 
arbeidsintensief iets waar je ook maar een adviesburo voor moet vinden waar je op korte 
termijn mee aan de slag kunt 

- Ik heb er in het verleden verschillende gedaan. De kleine waren zo rond de ,-, de wat 
grotere > ,- 

Conclusie: het is een duur instrument dat naar verwachting niet de nauwkeurigheid oplevert waar wij 
naar op zoek zijn. 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl 

Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 

   

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 13:20 
Aan: ;  
CC: ;  
Onderwerp: RE: Bussluis Amazonedreef 
Hallo  en  
Het klopt wat  zegt, met het huidige verkeersmodel is er geen betere prognose te maken, ook 
niet als we meer tellingen zouden hebben.  
Voor het maken van een betere prognose zouden we een nieuwe model moeten maken speciaal voor 
dit gebied waarin ook alle kleine straatjes zijn opgenomen. Daarvoor zouden dan ook al deze kleine 
straatjes geteld moeten worden. Daarnaast dient idealiter, op basis van kentekenonderzoek, nog 
inzicht verkregen te worden in de huidige routekeuze van de weggebruikers om de werking van het 
model te kunnen toetsen. Met al deze tellingen/metingen en een nieuw model zou wellicht een betere 
prognose maakbaar zijn, maar dat vraagt nogal wat tijd en geld. 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030-  / 06   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 
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Postbus 16200 
3500 CE Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 12:32 
Aan: ;  
CC: ;  
Onderwerp: RE: Bussluis Amazonedreef 
Hoi  
Dat denk ik niet.  heeft destijds voor de geluidtoets al behoorlijk intensief zitten 
rekenen in diverse varianten. En de huidige situatie was gebaseerd op recente tellingen. 

 heeft het onderste uit de kan gehaald en ik kan mij niet voorstellen dat het nu in een keer 
anders kan. Maar  moet dat maar bevestigen. 

 is dat zo? 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl 

Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 

   

 

Van:   
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 16:42 
Aan: ;  
CC:  
Onderwerp: FW: Bussluis Amazonedreef 
Hoi  en  
Zie de ‘motivering verkeersbesluit verbeteren’. Is het mogelijk om een betere prognose te maken voor 
de hoeveelheid verkeer dan er nu ligt?  
Met vriendelijke groet,  

  
 

T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/pmb 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
9e etage Zuid 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 14:33 
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Aan:  
CC: ;  
Onderwerp: FW: Bussluis Amazonedreef 
Hallo  
Hieronder mijn beschrijving van de afwegingen over het aspect geluid bij de nieuwe beslissing op 
bezwaar over het opheffen van de bussluis (afgestemd met  en ). 
Daaronder nog een tekst over de aanvullende motivering. 
Als het nog vragen oproept hoor ik het wel. 
Onder punt 1 t/m 7 mijn samenvatting van het toegepaste juridisch kader.  

1. De regels van de Wet Geluidhinder zijn van toepassing op o.a. een wijziging van een 50 
kilometer weg. Door de toename van meer dan 5 dB kan deze wijziging van de weg niet 
worden toegestaan en is ook niet te compenseren door bijv. gevelmaatregelen. 

2. Inmiddels is al besloten, als flankerend besluit tbv het besluit om de bussluis op te heffen, dat 
de Amazonedreef een 30 kilometer per uur weg wordt. Dat besluit is onherroepelijk. Dus dat is 
nu de situatie waarvan uitgegaan moet worden bij de nieuwe beslissing op bezwaar. Aangezien 
die 30 km is besloten als maatregel om het verkeersbesluit haalbaar te maken vindt ik het 
verdedigbaar om 50 km voor geluid wel als referentie te blijven hanteren.  

3. Op een wijziging van een 30 kilometerweg is de Wet Geluidhinder niet van toepassing. Dus deze 
wijziging van de Weg wordt niet rechtstreeks getoetst aan de Wet Geluidhinder. 

4. Utrecht heeft geluidbeleid vastgesteld waarbij is aangegeven dat, voor het beoordelen van 
ingrepen in de weg waarop de Wet geluidhinder niet van toepassing is, in het kader van de 
goede ruimtelijke ordening gekeken moet worden of de ingreep aanvaardbaar is. In principe is 
een beoordeling van de goede ruimtelijke ordening alleen aan de orde bij een besluit waarbij 
wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Dat is in dit geval niet aan de orde.  

5. In het geluidsrapport is terecht aangegeven dat het belang van het voorkomen van geluidhinder 
een belang is dat meegewogen moet worden bij de belangenafweging over het te nemen 
verkeersbesluit. Het belang van milieu is expliciet genoemd als belang in de 
Wegenverkeerswet. En het is ook logisch om bij het in beeld brengen van dit belang de 
systematiek van de Wet Geluidhinder te volgen. 

6. In het rapport is de terminologie gebruikt dat een stijging van meer dan 5 dB niet kan en dat bij 
een stijging van meer 1,5 dB gevelmaatregelen genomen moeten worden. Je kunt echter wel 
gemotiveerd afwijken van beleid.  
Wel is dit de uitkomst als dit belang de doorslag geeft. 

7. Omdat dit rapport al deel uitmaakt van het eerdere besluit, denk ik dat we dit rapport 
inhoudelijk niet moeten wijzigen. Wel denk ik dat het belang op een zuivere manier moet 
worden meegewogen in de beslissing op bezwaar en dat daarbij meerdere aspecten kunnen 
worden meegewogen: 

Conclusie: indien gekozen wordt voor een permanent verkeersbesluit 
Het lijkt mij logisch om in geval gekozen wordt voor een permanent verkeersbesluit (dus 3 dB 
meer geluid) dat dan ook gevelmaatregelen worden toegezegd omdat: 
dit is een logische conclusie is als je ons geluidbeleid aanhoudt.  
ik geen duidelijke reden zie om van dit beleid af te wijken.  
Deze lijn al is gekozen in het oorspronkelijke rapport 
De hoeveelheid geluidhinder is met de toename (ook bij 30 km per uur) nog 3 dB  
en de hoeveelheid geluid ruim boven de voorkeursgrenswaarde komt van 48 dB en hoorbaar zal 
zijn boven het normale achtergrondgeluid in de omgeving 
de geluidsexpert heeft aangegeven dat vrij recent woningen zijn gerealiseerd uitgaand van die 
lagere hoeveelheid verkeer, dus minder geluidhinder.  
En omdat het onderbouwen van het belang van het opheffen van de bussluis hoe dan ook al 
moeilijk is, ook vanuit de beleidsgebieden mobiliteit. 
(door de onderbouwing te verbijzonderen maak je ook duidelijk dat dit een bijzonder geval is 
en niet bij elk verkeersbesluit zal worden toegepast….) 

Conclusie indien gekozen wordt voor een tijdelijk verkeersbesluit van een jaar. 
Indien een tijdelijk verkeersbesluit wordt gekozen is de conclusie vrijwel hetzelfde alleen zou je 
kunnen besluiten tbv dit tijdelijke besluit nog geen gevelmaatregelen te nemen. Dat kan geld 
schelen als je bij uiteindelijk te nemen permanente maatregelen uit kan gaan van lagere 
hoeveelheden verkeer.  

Aanvullend bij Motivering : 
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Mail vind ik een prima weergave. 
Eén zeer kleine aanvulling, als inmiddels is besloten tot 30 km/uur op de Amazonedreef (en zeker 
indien dit tijdig geeffectueerd wordt) dan zal ook de referentie situatie wijzigen (geen 50 maar 30 ). 
Dit gecombineerd met je voorgestelde telprogramma zal dan inderdaad tot een herbeoordeling irt 
geluid dienen te leiden. 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 030-   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (07-16 uur) 
postbus 16200 
3500CE Utrecht 

   

Van:   
Verzonden: woensdag 5 juni 2019 16:31 
Aan:  
Onderwerp: FW: Bussluis Amazonedreef 
Hallo  
Op verzoek van  stuur ik onderstaande ook naar jou (Ik had hem deze week gesproken hierover). 
Kun jullie hier op reageren ? Het moet morgenochtend verwerkt worden in een concept notitie voor de 
wethouder…… 

Van:   
Verzonden: woensdag 5 juni 2019 16:13 
Aan:  
Onderwerp: RE: Bussluis Amazonedreef 
Hallo  

 vraagt mij nog om een reactie op het onderdeel geluid. Hierbij mijn concept mail. 
Kunnen we dit even bespreken ? 
Onder punt 1 t/m 7 mijn samenvatting van het toegepaste juridisch kader.  

1. De regels van de Wet Geluidhinder zijn van toepassing op o.a. een wijziging van een 50 
kilometer weg. Door de toename van meer dan 5 dB kan deze wijziging van de weg niet 
worden toegestaan en is ook niet te compenseren door bijv. gevelmaatregelen. 

2. Inmiddels is al besloten, als flankerend besluit tbv het besluit om de bussluis op te heffen, dat 
de Amazonedreef een 30 kilometer per uur weg wordt. Dat besluit is onherroepelijk. Dus dat is 
nu de situatie waarvan uitgegaan moet worden bij de nieuwe beslissing op bezwaar. Aangezien 
die 30 km is besloten als maatregel om het verkeersbesluit haalbaar te maken vindt ik het 
verdedigbaar om 50 km voor geluid wel als referentie te blijven hanteren.  

3. Op een wijziging van een 30 kilometerweg is de Wet Geluidhinder niet van toepassing. Dus deze 
wijziging van de Weg wordt niet rechtstreeks getoetst aan de Wet Geluidhinder. 

4. Utrecht heeft geluidbeleid vastgesteld waarbij is aangegeven dat, voor het beoordelen van 
ingrepen in de weg waarop de Wet geluidhinder niet van toepassing is, in het kader van de 
goede ruimtelijke ordening gekeken moet worden of de ingreep aanvaardbaar is. In principe is 
een beoordeling van de goede ruimtelijke ordening alleen aan de orde bij een besluit waarbij 
wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Dat is in dit geval niet aan de orde.  

5. In het geluidsrapport is terecht aangegeven dat het belang van het voorkomen van geluidhinder 
een belang is dat meegewogen moet worden bij de belangenafweging over het te nemen 
verkeersbesluit. Het belang van milieu is expliciet genoemd als belang in de 
Wegenverkeerswet. En het is ook logisch om bij het in beeld brengen van dit belang de 
systematiek van de Wet Geluidhinder te volgen. 

6. In het rapport is de terminologie gebruikt dat een stijging van meer dan 5 dB niet kan en dat bij 
een stijging van meer 1,5 dB gevelmaatregelen genomen moeten worden. Je kunt echter wel 
gemotiveerd afwijken van beleid.  
Wel is dit de uitkomst als dit belang de doorslag geeft. 

7. Omdat dit rapport al deel uitmaakt van het eerdere besluit, denk ik dat we dit rapport 
inhoudelijk niet moeten wijzigen. Wel denk ik dat het belang op een zuivere manier moet 
worden meegewogen in de beslissing op bezwaar en dat daarbij meerdere aspecten kunnen 
worden meegewogen: 
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Van:   
Verzonden: woensdag 5 juni 2019 11:31 
Aan:  
Onderwerp: Bussluis Amazonedreef 
Hoi  
In de bijlage een volgende versie van de notitie, maar nog lang geen definitieve. Wil jij vandaag of 
morgen kijken naar de consequenties op het gebied van geluid en de (juridische) risico’s?  
Overigens is de behandeling in de cie verplaatst naar 2 of 4 juli. 
Met vriendelijke groet,  

  
 

T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/pmb 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Stadsplateau 1 
9e etage Zuid 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 
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Van:
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 19:04
Aan:
Onderwerp: FW: Inzicht in uren en andere kosten bussluis Amazonedreef - Code 

330.0165.02.50.003

Dag  
 
Jij bent totnogtoe de enige die uren schrijft op de code die wij voor de bussluis hebben, zie 
onderstaand overzicht. 
 
Ik schat in dat ik er zelf ongeveer  uur in heb gestoken, dus globaal €  
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/verkeersveiligheid 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  maandag t/m donderdag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 13:14 
Aan:  
Onderwerp: RE: Inzicht in uren en andere kosten bussluis Amazonedreef - Code 330.0165.02.50.003 
 
Scherp. Je hebt gelijk.  
 
Gerealiseerd 
Gerealiseerd 2018 t/m 30-5-2019: € 16.943 (incl. opslag van 37%) 
In 2018 is trouwens 0 euro gerealiseerd.  
 
Onderbouwing € 16.943: geschreven uren  (  uur *  tarief + %) 
 
Openstaande verplichtingen en opgehoogde uren 
€ 30.386  
 
Onderbouwing € 30.386: Openstaande verplichtingen €  + opgehoogde uren €  (incl. Uren 
(in waarde) die nog geboekt gaan worden door  €  (incl. % opslag)) 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

@utrecht.nl 
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Van:   
Verzonden: dinsdag 11 juni 2019 15:17 
Aan:  
Onderwerp: Inzicht in uren en andere kosten bussluis Amazonedreef  
 
Hoi  
 
Kan je kijken welke kosten er in 2018 en 2019 op de bussluis Amazonedreef geboekt zijn? 
Graag morgen (woensdag) als dat kan. 
 
Ik hoor het graag. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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Van:
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 15:12
Aan:
Onderwerp: projectkosten bussluis

Zoals gezegd even heer ruw en uit het hoofd. Als er geen uren achter staan weet ik het niet.  
 

- Inzet  tussen okt 2017 en juni 2019 circa  uur a  
- Inzet projectleider  tussen april 2018 en juli 2018  
- 2 procedures verkeersbesluiten a  uur =  uur a  
- Ontwerp maatregelen 30 km door Mobiliteit incl BING circa  uur a  
- Wijkbericht juni 2017 in groot deel van Overvecht Noord (geregeld door  
- X-aantal stafbehandelingen en raadsbrieven (volgens mij inmiddels 6 of 7 keer). Geen idee 

hoeveel uur dat per keer kost. Gezien het aantal betrokken personen zal dat wel oplopen 
- Inzet Juridische zaken bij behandeling van de 130 bezwaren (inboeken, hoorzitting, beslissing 

op bezwaar, terugmelding, enz) 
- Inzet Juridische zaken bij rechtszaak 
- Kosten advocaat bij rechtszaak 
- Uren  (die heeft flink wat inzet gepleegd) 
- Inzet team Verkeersveiligheid (  en  
- Kosten verkeerstellingen september 2018 
- Milieutoets oktober 2018 door ,  en  
- Inzet projectleiding  

 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 
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Van:
Verzonden: vrijdag 13 september 2019 14:20
Aan: ; ; ; ; ; 

; ; 
Onderwerp: FW: Shortlist SR 24-26 septemer- 1 -8 oktober 2019- met indeling.pdf
Bijlagen: Shortlist SR 24-26 septemer- 1 -8 oktober 2019- met indeling.pdf

Urgentie: Hoog

Dag allen, 
 
Ter info de voorlopige planning voor de commissie S+R. Bussluis staat op donderdag 26 september 
van 14.00-14.30u op de agenda. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/verkeersveiligheid 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  maandag t/m donderdag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 12 september 2019 16:48 
Aan: ; ;  ;  
CC: ;  
Onderwerp: Shortlist SR 24-26 septemer- 1 -8 oktober 2019- met indeling.pdf 
Urgentie: Hoog 
 
Dag allemaal, 
 
Bijgaand de shortlist voor de eerst volgende raadscie: 
 
Bussluis is op 26 sept – graag een annotatie voor de staf van 23 sept. 
Maliebaan is ook op 26 sept – dus graag een anno voor de staf van 23 september 
 
Wiel met spaken is op 8 oktober.  
 
Graag een annotatie in de week van 30 sept.  
 
@  voetgangers en voetgangers / fietsparkeren komen inderdaad later. 
 
Groeten, 
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Van:   [mailto @akd.nl]  
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 17:28 
Aan:  ;  ;  ;   
CC:   
Onderwerp: RE: Informatie beroep en vovo bussluis 
 
Beste     en   
 
Bijgevoegd het stelbericht dat ik vandaag namens het college aan de voorzieningenrechter toezond. Van de griffier 
begreep ik dat zij nog geen datum voor de behandeling hebben gepland en dat zij in afwachting zijn van de stukken. 
Ik begreep verder dat ik woensdag a.s. kan overleggen met   over het dossier en het politiek‐bestuurlijke 
speelveld. In de tussentijd zal ik het dossier alvast inventariseren en kijken wat ik er nog mist. Aan de hand van mijn 
bespreking met   koppel ik vervolgens nog even terug wat mijn voorstel is voor de planning / aanpak van dit 
dossier. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
AKD 
 
 
 

From:    
Sent: donderdag 7 maart 2019 20:25 
To:    
Cc:   ;    
Subject: RE: Informatie beroep en vovo bussluis 
 
Hoi   
 
In de bijlage de gronden van het beroep.   van AKD pakt het beroep op. 
 
Met vriendelijke groet,  

  

  

T 030   / 06    

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 

Interne Bedrijven 

Juridische Zaken & Inkoop 

maandag t/m donderdag 

Postbus 8406 

3503 RK Utrecht 
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Van:    
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 14:26 
Aan:   
Onderwerp: RE: Informatie beroep en vovo bussluis 
 
Hoi   
 
Is de inhoud van de vovo al naar de gemeente verstuurd?  
En ik hoor het graag als er een naam is van de persoon van adk die deze zaak gaat behandelen en op welke datum 
de zitting is gepland uiteraard! 
 
Met vriendelijke groet,  

  

  

  

T 030 ‐    

M 06 ‐   

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/pmb  

Gemeente Utrecht 

Interne Bedrijven 

Projectmanagementbureau 

Stadsplateau 1 

9e etage Zuid 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

Postbus 8406 

3503 RK Utrecht 

  
 

 

 

Van:    
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 14:21 
Aan:  @akd.nl' 
CC:  ;  ;   
Onderwerp: Informatie beroep en vovo bussluis 
 
Dag   
 
In aansluiting op ons gesprek net nog wat meer informatie voor je collega die deze zaak gaat oppakken. De 
uitvoering is hangende de vovo opgeschort.  
 

 is de projectleider en Jorien de Vries is als jurist van de gemeente aangehaakt (tot 1 april). In de 
bijlage informatie van de rechtbank, inclusief gegevens van de behandelend griffier. Ook heb ik de bestreden 
beslissing en de beroepsgronden toegevoegd. 
 
Met vriendelijke groet,  

  

  

T 030   / 06    

@utrecht.nl  
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www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 

Interne Bedrijven 

Juridische Zaken & Inkoop 

maandag t/m donderdag 

Postbus 8406 

3503 RK Utrecht 

  
 

 

 
 
  

 Please consider the environment before printing this email 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Visit our website akd.nl for more information about our lawyers, publications, headlines, etc. This e‐mail may 
contain  
information which is privileged or confidential. If you received this e‐mail in error, please notify us immediately by e‐
mail or  
telephone and delete the e‐mail without reading, copying or disclosing its contents to any other person.  
In the Netherlands, the practice is conducted by AKD N.V. (registered in the Trade Register of the  
Chamber of Commerce, number 24366820). The general conditions of AKD N.V. are applicable and  
contain a limitation of liability clause. The general conditions have been deposited at the Rotterdam District Court. 
On request  
the general conditions will be sent without charges. They are also available on akd.nl. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

 Please consider the environment before printing this email 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vis t our website akd.nl for more information about our lawyers, publicat ons, headlines, etc. This e-mail may contain  
information which is privileged or confidential. If you received this e-mail in error, please notify us immediately by e-mail or  
telephone and delete the e-mail without reading, copying or disclosing its contents to any other person.  
In the Netherlands, the practice is conducted by AKD N.V. (registered in the Trade Register of the  
Chamber of Commerce, number 24366820). The general cond t ons of AKD N.V. are appl cable and  
contain a lim tat on of liabil ty clause. The general cond t ons have been deposited at the Rotterdam District Court. On request  
the general cond t ons will be sent without charges. They are also available on akd.nl. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Van:
Verzonden: donderdag 14 maart 2019 16:03
Aan:
Onderwerp: RE: Zittingsdatum Bussluis Amazonedreef

Dat is onhandig. Het is dan ook goed om te weten wie jou kan vervangen tijdens die periode. ;) 

 

Met vriendelijke groet,  
  

 

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/pmb 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Projectmanagementbureau 

  Stadsplateau 1 

  9e etage Zuid 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 14 maart 2019 16:01 
Aan:  
Onderwerp: RE: Zittingsdatum Bussluis Amazonedreef 
 

Het is goed om te weten dat ik die hele week in het buitenland zit en dus niet werk. 

 

Met vriendelijke groet,  
  

  
T 030 -   

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 
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Van:
Verzonden: vrijdag 14 juni 2019 14:25
Aan: ; 
Onderwerp: RE: concept raadsbrief bussluis graag tegenlezen!

Ik ga het stuk nog goed doorlezen, maar hierbij alvast mijn opmerkingen n.a.v. je vragen. Zie rood 
tussen de tekst. 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 14 juni 2019 12:30 
Aan: ;  
Onderwerp: concept raadsbrief bussluis graag tegenlezen! 
 
Hoi  en  
 
In de bijlage een eerste concept van de raadsbrief. Aan jullie de vraag om deze alvast grondig tegen te 
lezen.  
 
En nog wat aanvullende vragen:  

 Ik mis nog een duidelijke uitspraak over de tijdelijke maatregelen (ik zou ze willen hernoemen 
in sobere maatregelen oid). Wanneer je die allemaal neemt en er fietssuggestiestroken aan 
toevoegt, zijn die dan nog ‘aan te vechten’ door de fietsersbond? Het is misschien geen ideale 
situatie, maar is het ook (te) gevaarlijk? Hebben alle 30 km/uur wegen in Utrecht 
een smallere rijbaan, asverschuivingen, drempels en plateaus? Is een dure complete 
herinrichting absoluut noodzakelijk? 

De sobere maatregelen, eventueel aangevuld met fietssuggestiestroken, zijn op zichzelf goed te 
verdedigen. Maar de combinatie met een hele hoge procentuele toename van het verkeer in 
combinatie met de bus, maakt het verhaal wat lastiger. Kortom, in een meer normale situatie zouden 
we met deze maatregelen als we van 50 naar 30 willen wel wegkomen. Maar in deze situatie waarbij 
we de stap maken van een autoluwe 50 km weg naar een redelijk drukke 30 km weg, kan ik mij 
voorstellen dat belanghebbenden dan ook fysieke maatregelen willen. 
Fysieke maatregelen zijn 30 km drempels, plateau’s, wegversmallingen en asverschuivingen. En dat 
hele rijtje krijg ik niet door de BING (o.a. U-ov).  
 
 
 

 Is het mogelijk om op een budget- en busvriendelijke manier plak? drempels aan weerszijden 
van de bussluis toe te voegen? De snelheid is daar toch laag. 

Die discussie moet in de BING met de wegbeheerder gevoerd worden. Maar in het kort: de 
wegbeheerder wil geen plakdrempels (trillen los en vergen veel onderhoud en geven geluidoverlast als 
ze gaan klapperen). En over busvriendelijke drempels krijgen we veel klachten omdat de meeste 
auto’s er ook ongehinderd overheen kunnen (bijv wijkring De Gagel, Van Zijstweg, enz). 
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 @  we stellen dat het huidige verkeersmodel niet geschikt is voor een analyse op 
microniveau. Ik heb daarom je stuk over verkeersveiligheid niet opgenomen (maar die input 
komt zeker nog van pas). Maar ik mis nu wel iets in het stuk. Wil je meedenken over een 
handige plek en over wat voorlopige conclusies op het gebied van verkeersveiligheid op basis 
van de huidige prognose?  

 @  Ik ben benieuwd naar de risicobenadering die de komende jaren ontwikkeld wordt. 
Wat is dat en wanneer is die klaar? ;) 

 En er ontbreekt nog een stukje over de belangen. Kunnen we hier nu al wat over zeggen en zo 
ja, wat? Of blijkt dat uit nieuwe tellingen, model en simulatie en zo ja, hoe? 

Dat is een lastige. Maar je zou kunnen samenvatten dat het burgerinititatief de autobereikbaarheid 
van wc De Klop wil verbeteren. Men wil a) een kortere route en b) niet over de Carnegiedreef. A) 
hoeven we niet de faciliteren want het is gewoon beleid dat auto’s niet altijd de kortste route rijden. 
Door woon- en verblijfsgebieden leggen we geen doorgaande routes aan. Die moeten er om heen. B) 
de carneidreef kent inderdaad ongevallen en daarom is dit nu een project in het kader van het progr 
verkeersveiligheid om de veiligheid te verbeteren (pl is Gerard Verrijn Stuart). Ons inziens is wc De 
Klop prima via de Carnegiedreef bereikbaar. 
Het belang van de gemeente en de direct aanwonenden is het creeren van autoluwe en leefbare woon- 
en verblijfsgebieden (= 30 km gebieden). Inherent daaraan is dat je doorgaand verkeer via andere 
route leidt en sluipverkeer voorkomt.  

 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
 

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/pmb 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Projectmanagementbureau 

  Stadsplateau 1 

  9e etage Zuid 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 

  
 

 

 



1

Van:
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 17:37
Aan:
Onderwerp: RE: Bussluis Amazonedreef

Hoi  
 
Mijn vraag naar  ging over extra informatie over de bussluis. Ik ken  dus ik had een kort 
lijntje.  
 
De vraag van  is al volgt (misschien weet je het al, maar even voor de helderheid). 
 
De Raad heeft te kennen gegeven dat de bussluis opgeheven zou moeten worden. Dit heeft 
aanzienlijke consequenties voor de bereikbaarheid en de doorstroming in het gebied. De kosten van dit 
alles zijn geraamd op  euro, die uit het budget van verkeersveiligheid betaald zou moeten 
worden.  wil nu een afwegingsnotitie over dat geld. Stel dat de  bepaalt dat dit geld van de 
750.000 euro aan de Amazonedreef zou worden uitgegeven dat kunnen er heel veel andere plannen 
niet. Wat voor kansen worden dan niet benut en is er eventueel op een later moment uitvoering 
mogelijk? 
 
Het gaat dus niet zozeer om de bussluis Amazonedreef maar om de andere projecten die gepland 
staan voor 2020 en 2021. Als je nog meer wilt weten. Ik ben morgenochtend op de 9e aan het werk 
voor de memo. We kunnen het er even over hebben. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

M 06-  
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  Stadsplateau 1 

  9e etage 

  alle dagen m.u.v. vrijdagmiddag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 9:37 
Aan:  
CC: ; ;  
Onderwerp: RE: Bussluis Amazonedreef 
 
Beste , 
 
Het weghalen van de bussluis is een ingewikkeld ding, maar dat was je waarschijnlijk al wel duidelijk. 
Wat is nu precies je vraag aan  
Zoals ik het heb begrepen, is het doel van de notitie om duidelijk te maken wat er allemaal niet kan 
als er 7,5 ton aan de bussluis wordt uitgegeven, zodat de raad een afweging kan maken.  
Om de bussluis open te stellen is naar verwachting veel meer nodig dan alleen het verwijderen van het 
obstakel in de bussluis zelf. Vanwege verkeersveiligheid en geluid is het zeer waarschijnlijk nodig om 
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de snelheid te verlagen naar 30 km en de wegversmalling van de bussluis weg te halen om 
wachtrijvorming te voorkomen. Je komt dan uit op een herinrichting van het hele gebied, vandaar die 
7,5 ton. Om meer zekerheid te hebben over de effecten wanneer er auto’s door dit gedeelte van de 
Amazonedreef gaan rijden, is eerst onderzoek nodig. Dat onderzoek kost veel geld en de herinrichting 
daarna nog veel meer. En wat dat betekent voor de impuls 30 moet in de notitie duidelijk worden. 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
 

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/pmb 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Projectmanagementbureau 

  Stadsplateau 1 

  9e etage Zuid 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: zondag 13 oktober 2019 18:51 
Aan:  
CC: ;   
Onderwerp: RE: Bussluis Amazonedreef 
 
Dag , 
 
Er is nu een raadsbrief onderweg naar de raad. Info over inhoud en vervolg kun je vragen aan de 
projectleider  (ik heb nu vakantie dus ik maak het even kort). 
 
 
Het is goed voor jou om het volgende in ogenschouw te nemen. 
 
De bussluis is in de jaren tachtig daar neergelegd om sluipverkeer door een woonwijk te voorkomen. 
Dit naar aanleiding van een aantal dodelijke ongevallen destijds met overstekende kinderen. 
Doorgaand verkeer dient het hoofdwegennet te volgen. Dat is Einsteindreef – Carnegiedreef – Rio 
Brancodreef. Het winkelcentrum De Klop en de woonwijken zijn prima via die route te bereiken. Dat 
was toen en is nu niet anders. 
 
Door de bussluis is een natuurlijk autoluw gebied gecreëerd. Als de bussluis weggehaald wordt raak je 
dat kwijt en moet je de volgende maatregelen nemen: 
 

- Maatregelen tegen sluipverkeer (deel van het doorgaand verkeer gaat dan twee 
stoplichtkruisingen ontwijken hebben we modelmatig gezien) 

- 30 km maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten 
- Wellicht geluidmaatregelen omdat de relatieve toename van het verkeer erg groot is 

 
Om nu bijna het hele verkeersveiligheidsbudget te gaan spenderen aan een probleem dat er nu niet is, 
is natuurlijk erg raar en aan de Utrechtse bevolking niet te verkopen. Want er tal van echte 
verkeersveiligheidsknelpunten die wel opgelost moeten worden. Alleen in Overvecht zijn dat al 
verschillende wegen als de Donaudreef, Wolgadreef, Moldaudreef, kp Marnedreef – Moezeldreef, 
Theemsdreef, Neckardreef. Allemaal wegen die een hoge prioriteit hebben. 
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Zoals gezegd gaat het argument om de bussluis weg te halen, de autobereikbaarheid van het 
winkelcentrum De Klop te vergroten, m.i. niet op. Want dat wc is prima via het hoofdwegennet te 
bereiken. 
 
Ik c.c. hierbij ook even de adviseurs voor Overvecht. Dan weten welke opdracht jij hebt. 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 8:45 
Aan:  
Onderwerp: RE: Bussluis Amazonedreef 
 
Hoi  
 
Dank voor je mail. Ik ben eigenlijk benieuwd naar de volgende zaken: 
 
Het gaat niet zozeer over de bussluis, maar over het feit dat door het weghalen van de bussluis de 
weg afgewaardeerd moet worden naar 30 km/u. Dit zou uit verkeersveiligheid betaald moeten worden. 
De kosten zijn geraamd op  euro. Dit is bijna het gehele budget voor de inrichting van 30 
km/u zones in de stad in 2020 en 2021.  heeft mij gevraagd om een korte notitie te 
schrijven over wat als je de  euro aan de Amazonedreef uitgeeft, je dan allemaal niet kunt 
doen. Maar nu ben ik benieuwd of de bussluis Amazonedreef ook echt weg gaat. Als duidelijk is dat de 
bussluis blijft worden de notitie iets eenvoudiger. Ik heb gezien dat voor het verwijderen van de 
bussluis nogal wat nodig is en dat er veel bezwaren zijn.  
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

M 06-  
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  Stadsplateau 1 

  9e etage 

  alle dagen m.u.v. vrijdagmiddag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: maandag 7 oktober 2019 17:11 
Aan:  
Onderwerp: Bussluis Amazonedreef 
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Met vriendelijke groet,  
  

  
T 030-   

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 14:34 
Aan: ;  
Onderwerp: RE: FF Checken FW: Offerte Realisatie opening bussluis Amazonedreef 
 
Nee alleen vanaf realisatie want daar zijn ze al. Maar de naamgeving die  zei klopt wel.  
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  maandag tot en met donderdag 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 14:33 
Aan: ;  
Onderwerp: RE: FF Checken FW: Offerte Realisatie opening bussluis Amazonedreef 
 

 gaf aan dat alleen de Realisatiefase nodig was. Wil je dat ik nu toch ook de andere fases al 
aanvraag? 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 
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Van:   
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 14:26 
Aan: ;  
Onderwerp: RE: FF Checken FW: Offerte Realisatie opening bussluis Amazonedreef 
 
Hoi, 
 
Als “bussluis Amazonedreef” onderdeel is van “Impuls straten 30km” moet het toch onderstaand 
worden?? 
 
330.0165 Impuls straten 30km per uur 
330.0165.01 Impuls straten 30km Programmakosten (geen fasering) 
330.0165.02 Amazonedreef Bussluis (met fasering) 
 
Dus: 
330.0165.02.10  
330.0165.02.20  
330.0165.02.30  
330.0165.02.40  
330.0165.02.50  
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 030 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 13:48 
Aan: ;  
Onderwerp: FF Checken FW: Offerte Realisatie opening bussluis Amazonedreef 
Urgentie: Hoog 
 
Hoi, 
 
Zijn jullie akkoord dat ik de WBS-en zo aanvraag bij IBF? 
 
Wil je de volgende WBS elementen aanmaken: 
 
330.0165 met omschrijving: Impuls straten 30km per uur 
330.0165.01 met omschrijving: Impuls straten 30km per uur Alg kosten 
330.0165.01.99 met omschrijving: Geen fasering 
330.0165.01.99.001 met omschrijving: Impuls straten 30km per uur Alg kosten (opslagpercentage 
37%) 
 
 
330.0165.02 met omschrijving: Impuls straten 30km per uur Realisatie fase 
330.0165.02.50 met omschrijving: Impuls straten 30km per uur Realisatie fase 
330.0165.02.50.001 met omschrijving: Impuls straten 30km per uur RF ext kst 
330.0165.02.50.002 met omschrijving: Impuls straten 30km per uur RF OOR (opslagpercentage %) 
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Ga je akkoord dat ik de WBS-en (met indien nodig bijbehorend budget) aanvraag 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 12:41 
Aan: ;  
Onderwerp: RE: Offerte Realisatie opening bussluis Amazonedreef 
 
Hoi, 
In de bijlage een eerdere mailwisseling over de bussluis. 
Volgnummer in de wbssfeer is 330.0165 (zie hieronder) 
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Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 12:03 
Aan: ;  
Onderwerp: RE: Offerte Realisatie opening bussluis Amazonedreef 
 
Ik moet wel weten welk hoofdnummer ik kan gebruiken. 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 12:01 
Aan: ;   
Onderwerp: RE: Offerte Realisatie opening bussluis Amazonedreef 
 
Hoi, 
 
Mag dat ook bij zo’n hoofdnummer? 
@  wil jij dat dan doen? Het gaat dus hierom: 
 
Er is een nieuw project, dat niet onder verkeersveiligheid (330.0133) valt, maar wel door dezelfde 
mensen wordt opgepakt, vandaar dat ik het vraag. Zou je ons een nieuwe WBS code kunnen geven, 
op dit hoofdniveau, met daaronder de mogelijkheid om, net als bij verkeersveiligheid, verschillende 
projecten te hangen? Er is al een project dat er onder gehangen moet worden (Amazonedreef 
Bussluis)  
 
Dus ik bedoel: 
 
330.xxxx.01 Programmakosten (geen fasering) 
330.xxxx.02 Amazonedreef Bussluis (met fasering) 
 
Het hoofdproject heet “30 km/u projecten” 
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Met vriendelijke groet,  

  
  

T 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  maandag tot en met donderdag 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 11:55 
Aan:  
Onderwerp: RE: Offerte Realisatie opening bussluis Amazonedreef 
 
Hoi, 
 
Jij mag gewoon een wbs nummer laten aanmaken hoor. Heb je mij niet voor nodig toch? 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 11:38 
Aan:  
CC: ;  
Onderwerp: FW: Offerte Realisatie opening bussluis Amazonedreef 
 
Hoi  
Er zit enige haast achter mijn verzoek voor een WBS code (zie eerdere mail in de bijlage), want er 
moeten werkzaamheden op geboekt worden.  
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 
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De bussluis wordt voor een periode van één jaar verwijderd, de effecten worden gemonitord en er 
vindt een evaluatie plaats. Op de Amazonedreef tussen de Paranadreef en Rio Negrodreef wordt een 
30 km/uur regime ingesteld. Deze beide maatregelen worden tegelijkertijd uitgevoerd. 
 
Resultaat 
Het resultaat van deze fase is de realisatie van de opening van de bussluis aan de Amazonedreef 
inclusief 30 km/uur regime. Dit dient eind januari opgeleverd te zijn. 
 
Werkzaamheden 
Om het resultaat te bereiken moet er in korte tijd veel gebeuren. Daarvoor heeft  een 
plan van aanpak opgesteld en heeft hij de afgelopen tijd al een aantal acties uitgezet. In deze offerte 
wordt hier op voortgeborduurd. 
 
Fysieke maatregelen 
- Het maken van een bebordingsplan, markeringsplan en een ontwerp voor de fysieke maatregelen; 
- Het plaatsen van nieuwe borden en het verwijderen van de oude borden; 
- Het verwijderen van de betonnen obstakels in het wegdek ter plaatse van de bussluis en het 
aanhelen hiervan; 
- Het plaatsen van betonnen obstakels;  
- Het wijzigen van de markering; 
- Het wijzigen van de voorrang; 
- Het aansturen van de wijkaannemer; 
- Het bestellen van de benodigde materialen; 
 
Communicatie 
- Het informeren van omwonenden en belanghebbenden over het wijzigen van de verkeerscirculatie, 
de uitvoering en planning d.m.v. een wijkbericht; 
- Afstemming met Q-buzz over de uitvoering (tijdens de uitvoering kan de bus over de Amazonedreef 
blijven rijden); 
- Opstellen Q&A (om goed voorbereid te zijn op media aandacht en incidenten zoals verkeersruzie, 
botsing).  
 
Bestuurlijk 
- Het uitvoeren van drie verkeersbesluiten: ‘intrekken geslotenverklaring’, ‘instellen om-en-om 
regeling’ en ‘instellen 30 km/uur’ (bezwaartermijn loopt tot 27-1); 
- Bespreken plannen in de Bing ( ); 
- Informeren wethouder Lot van Hooijdonk; 
- Informeren gemeenteraad (brief Openstelling Bussluis Amazonedreef is op 21-12 aangeboden aan 
gemeenteraad). 
 
Planning 
- Opstellen van een planning van de werkzaamheden; 
- Bepalen van een uitvoeringsdatum eind januari. 
 
Financieel 
- Het verwerken van offertes en zorgdragen voor een correcte betaling ( ).  
 
Het opstellen van een klachtenprotocol, de monitoring van de effecten en de evaluatie vallen buiten de 
scope van deze opdracht. 

 
Projectorganisatie 
De projectleiding van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door . De projectassistent 
is .  voert haar werkzaamheden uit binnen haar uren voor het programma 
Verkeersveiligheid.  
Daarnaast bestaat het projectteam uit:  en  (verkeer),  
(wijkopzichter/Projectleider Stadsbedrijven),  (communicatie),  
(wijkbureau) en  (jurist).  
 
Tijd 
De totale doorlooptijd van het project is vijf weken. Hierbij is uitgegaan van een start op 7 januari en 
een afronding op 8 februari. Met u is afgesproken dat het resultaat uiterlijk eind januari is opgeleverd. 
De werkzaamheden zijn met instemming van de opdrachtgever reeds gestart. 
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Kosten 
Voor deze opdracht verwachten wij 70 uur nodig te hebben. 
Facturering vindt plaats op basis van de werkelijk bestede tijd en (project)kosten. Ingeval er sprake is 
van wijzigingen (of dat meer tijd nodig blijkt te zijn voor de afgesproken werkzaamheden), wordt 
vooraf met u contact opgenomen.  
 
Evaluatie 
Gedurende de opdracht zal er geregeld overleg zijn tussen u en . Aan het einde van 
de opdracht vindt een eindgesprek plaats om de opdracht, de resultaten en de samenwerking te 
evalueren. 
 
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud of over de offerte, neem dan contact op met 

. 
 
Gaat u akkoord met deze offerte? Laat dit dan per e-mail weten aan  .  
De afspraak binnen het ruimtelijk domein is dat de opdrachtgever, parallel aan de vraag bij 
PMB om een medewerker te leveren, bij IB Financiën een WBS-element laat aanmaken. 
Zodra het WBS-element bekend is, wilt u dit dan per e-mail doorgeven aan  

 

 
Het Projectmanagementbureau dankt u voor het in haar gestelde vertrouwen en zet zich in om de 
opdracht succesvol en binnen de afgesproken kaders uit te voeren. Voor vragen of opmerkingen kunt 
u altijd contact met ons opnemen.  
 
Wij verheugen ons op een plezierige samenwerking. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 

  
  

 

 
 
 

Product 
Projectmanagement 
 
Werkveld  
Infrastructuur en openbare ruimte 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/pmb 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Projectmanagementbureau 

  Stadsplateau 1 

Projectmanagement Inzet per week Totale inzet uren Tarief € Totaal €

 
Totaal kosten 5.810,00

Kostenplaats opdrachtnemer 504015000
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  9e etage Zuid 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 
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Van:
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 11:38
Aan:
CC: ; 
Onderwerp: FW: Offerte Realisatie opening bussluis Amazonedreef
Bijlagen: FW: offerte bussluis Amazonedreef

Hoi  
Er zit enige haast achter mijn verzoek voor een WBS code (zie eerdere mail in de bijlage), want er 
moeten werkzaamheden op geboekt worden.  
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 06-   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 
maandag tot en met donderdag 

   

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 11:36 
Aan: ; ieke 
CC: ; Offertes PMB 
Onderwerp: RE: Offerte Realisatie opening bussluis Amazonedreef 
Dag  
Prima offerte, ik ben akkoord. 
Nogmaals, ik waardeer je snelheid bij dit gevoelige dossier! 
@  wil jij een wbs-element bepalen en dit verder oppakken? 
Met vriendelijke groet,  

 
  

T 06 -   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/verkeersveiligheid 

Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 
maandag t/m donderdag 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 9:16 
Aan:  
CC: ; Offertes PMB 
Onderwerp: Offerte Realisatie opening bussluis Amazonedreef 
Geachte heer Dijkhof, beste Martijn,  
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Op 7 januari had u een gesprek met Iriena Bouwkamp. U sprak met haar over het opleveren van het 
volgende resultaat: 
Realisatie opening bussluis Amazonedreef. 
Hierbij bied ik graag onze offerte aan voor de uitvoering van de opdracht.  
Inleiding 
De gemeenteraad heeft op 8 maart 2018 ingestemd met het burgerinitiatief om de bussluis op de 
Amazonedreef tussen de Paranadreef en Rio Negrodreef te verwijderen. Het besluit is genomen naar 
aanleiding van een burgerinitiatief dat door circa 275 burgers is ondersteund. Op het verkeersbesluit 
dat het openstellen van de bussluis mogelijk heeft gemaakt, zijn vervolgens circa 110 bezwaren 
ingediend. Eind 2018 zijn deze bezwaren ongegrond verklaard, maar er dienen wel een aantal 
aanpassingen op het oorspronkelijke plan doorgevoerd te worden.  
De bussluis wordt voor een periode van één jaar verwijderd, de effecten worden gemonitord en er 
vindt een evaluatie plaats. Op de Amazonedreef tussen de Paranadreef en Rio Negrodreef wordt een 
30 km/uur regime ingesteld. Deze beide maatregelen worden tegelijkertijd uitgevoerd. 
Resultaat 
Het resultaat van deze fase is de realisatie van de opening van de bussluis aan de Amazonedreef 
inclusief 30 km/uur regime. Dit dient eind januari opgeleverd te zijn. 
Werkzaamheden 
Om het resultaat te bereiken moet er in korte tijd veel gebeuren. Daarvoor heeft  een 
plan van aanpak opgesteld en heeft hij de afgelopen tijd al een aantal acties uitgezet. In deze offerte 
wordt hier op voortgeborduurd. 
Fysieke maatregelen 
- Het maken van een bebordingsplan, markeringsplan en een ontwerp voor de fysieke maatregelen; 
- Het plaatsen van nieuwe borden en het verwijderen van de oude borden; 
- Het verwijderen van de betonnen obstakels in het wegdek ter plaatse van de bussluis en het 
aanhelen hiervan; 
- Het plaatsen van betonnen obstakels;  
- Het wijzigen van de markering; 
- Het wijzigen van de voorrang; 
- Het aansturen van de wijkaannemer; 
- Het bestellen van de benodigde materialen; 
Communicatie 
- Het informeren van omwonenden en belanghebbenden over het wijzigen van de verkeerscirculatie, 
de uitvoering en planning d.m.v. een wijkbericht; 
- Afstemming met Q-buzz over de uitvoering (tijdens de uitvoering kan de bus over de Amazonedreef 
blijven rijden); 
- Opstellen Q&A (om goed voorbereid te zijn op media aandacht en incidenten zoals verkeersruzie, 
botsing).  
Bestuurlijk 
- Het uitvoeren van drie verkeersbesluiten: ‘intrekken geslotenverklaring’, ‘instellen om-en-om 
regeling’ en ‘instellen 30 km/uur’ (bezwaartermijn loopt tot 27-1); 
- Bespreken plannen in de Bing ( ); 
- Informeren wethouder Lot van Hooijdonk; 
- Informeren gemeenteraad (brief Openstelling Bussluis Amazonedreef is op 21-12 aangeboden aan 
gemeenteraad). 
Planning 
- Opstellen van een planning van de werkzaamheden; 
- Bepalen van een uitvoeringsdatum eind januari. 
Financieel 
- Het verwerken van offertes en zorgdragen voor een correcte betaling ( ).  
Het opstellen van een klachtenprotocol, de monitoring van de effecten en de evaluatie vallen buiten de 
scope van deze opdracht. 
Projectorganisatie 
De projectleiding van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door . De projectassistent 
is .  voert haar werkzaamheden uit binnen haar uren voor het programma 
Verkeersveiligheid.  
Daarnaast bestaat het projectteam uit:  en  (verkeer),  
(wijkopzichter/Projectleider Stadsbedrijven),  (communicatie),  
(wijkbureau) en  (jurist).  
Tijd 
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Van:
Verzonden: maandag 14 januari 2019 14:21
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: offerte bussluis Amazonedreef

Hey  
 
Er is een nieuw project, dat niet onder verkeersveiligheid (330.0133) valt, maar wel door ons wordt 
opgepakt. Zou je ons een nieuwe WBS code kunnen geven, op dit hoofdniveau, met daaronder de 
mogelijkheid om, net als bij verkeersveiligheid, verschillende projecten te hangen? Er is al een project 
dat er onder gehangen moet worden (Bussluis)  
 
Dus ik bedoel: 
 
330.xxxx.01 Programmakosten (geen fasering) 
330.xxxx.02 Amazonedreef Bussluis (met fasering) 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  maandag tot en met donderdag 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: maandag 14 januari 2019 14:18 
Aan:  
Onderwerp: RE: offerte bussluis Amazonedreef 
 
Hoi  
 
Ik hoor net van  dat in mijn vakantie in besloten het project bussluis in de 30 km/uur aanpak 
op te nemen. Dit valt dus niet onder het programma Verkeersveiligheid (maar wordt wel met dezelfde 
mensen opgepakt).  
We hebben er nog geen WBS of iets voor, dat moet ik eerst aan Erwin vragen. Ga ik meteen doen.  
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  maandag tot en met donderdag 
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Van:   
Verzonden: maandag 14 januari 2019 10:08 
Aan:  
CC: ;  
Onderwerp: FW: offerte bussluis Amazonedreef 
 
Ha  
 
Deze moet eerst via jou 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 9:19 
Aan: ;  
CC:  
Onderwerp: FW: offerte bussluis Amazonedreef 
 
Dag allen, 
 
In de bijlage de offerte van de aannemer voor het verwijderen en aanhelen van de betonnen obstakels 
in de bussluis aan de Amazonedreef. 

 kun jij een verplichtingnummer aanmaken? 
 Op welk nummer dienen de kosten rondom de openstelling van de bussluis geboekt te 

worden?  
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
 

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/pmb 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Projectmanagementbureau 

  Stadsplateau 1 

  9e etage Zuid 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 







Opening bussluis Amazonedreef 
afspraken/acties overleg 15 jan 2019  
 
 
Situatie 
 Raad heeft burgerinitiatief gehonoreerd (niet inhoudelijk getoetst en niet gecommuniceerd). 
 Verkeersbesluiten door juridisch traject: 112 bezwaren (ambtelijke afhandeling) 
 Nu beroepstermijn 6 weken: 21 dec 2018 – 1 feb 2019 (juridische afhandeling) 
 Toegezegd om raad na deze 6 weken te informeren over vervolgstappen 
 Wethouder wil snel uitvoeren 
 Technische tekening + plan borden/markering/plantenbakken bijna klaar (>  mailt dit). 
 Uitvoering kan snel en zonder echte afsluiting van de rijbaan 
 Nulmeting is al gedaan 
 
Opties na 1 feb 
 Geen beroep: informeren raad = start uitvoering 
 Wel beroep(en): beoordelen/risico-inschatting > advies wethouder > informeren raad = wel/niet 

start met uitvoering 
 Beroep(en) + voorlopige voorziening: informeren raad = wachten op juridische uitspraak 
 
Communicatie 
 Bezwaarindieners hebben beslissing op bezwaar ontvangen, met oa. info over proces. 
 Boodschap wijkbericht moet vooraf worden voorgelegd aan Kernteam (+ inhoudelijk toegelicht). 
 Wijkbericht 14 dagen voor uitvoering versturen (verkeersmaatregelen noemen) 

Simpel taalgebruik (B1) + evt stukje Q&A als bijlage. 
Neem hetzelfde verspreidingsgebied als eerder (>  zoekt uit) 

 Persbericht 2 dagen voor uitvoering versturen (met eigen framing) 
 Geen eigen webpagina (is geen project) 
 In communicatie ook los van 30 km/uur houden: dit is pilot van 1 jaar, wordt 30 km omdat 

bussluis weggaat, evt na dat jaar nog aanpassen aan 30 km-inrichting. 
  heeft mail ontvangen van bewoner (en lid wijkraad). >  schat in wat we ermee moeten, 

evt handelt  het telefonisch af. 
 
Afspraken vervolg 
 Alles zo veel mogelijk voorbereiden, zodat we bij GO snel kunnen handelen. 
 Alvast inplannen voor staf van 10 feb: dan bekend of/welke beroepen + raadsbrief voorleggen. 
 BING is over verkeersbesluiten alleen geïnformeerd (boos). Aanpak 30 km/uur moet nog 

voorgelegd worden aan BING:  gaat met  mee 
 Voorbereiding wijkbericht:  maakt opzet,  en  (?) vullen inhoudelijk aan, 

beoordeling/advies door  akkoord door …., drukken/verspreiding  
 Q&A maken om antwoord op vragen zo veel mogelijk voor te bereiden (>  geeft aanzet 

vragen). 
  begeleidt proces t/m uitvoering (>  bespreekt looptijd opdracht opnieuw met  
 Bij uitvoering in feb/mrt komt er nieuwe opdracht voor monitoring/evaluatie. Is pas vanaf sept 

2019 (want daarvoor nog gewenning, werkzaamheden in buurt, zomervakantie). Geluidtoets is 
gepland in nov 2019. 

 Er is geen projectteam, dus goede afspraken maken over tussentijdse beantwoording vragen 
(komen binnen in mailbox verkeersveiligheid@utrecht.nl). 

 Nieuw overleg met deze groep in week van 4 feb (uitnodiging inmiddels verstuurd). 
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Van:
Verzonden: maandag 15 juli 2019 14:19
Aan: ; ; ; 
CC:
Onderwerp: RE: Concept raadsbrief bussluis nieuwe beslissing op bezwaar 20190711_opmrw 

IB.docx

Dag   
Beter, maar het is nog vrij dun. Ik denk echt dat we deze alinea even flink moeten opdikken.  
Dus echt wat meer beeld over bedragen, wat je wel en niet kan doen, hoe ze zich met elkaar verhouden, etc. nu is 
het nog vrij abstract, maar op die manier denk ik dat de raad niet overtuigd is.  
Is het mogelijk dit echt even wat steviger te markeren in de brief.  
Mvg    
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

Van:   
Verzonden: maandag 15 juli 2019 14:09 
Aan:  ;  ;  ;   
CC:   
Onderwerp: RE: Concept raadsbrief bussluis nieuwe beslissing op bezwaar 20190711_opmrw IB.docx 

 
Dank voor je reactie. Ik heb de alinea aangepast, zie onder (eveneens gemarkeerd in de brief). Wat vind je er van? 

De komende drie jaar is € 500.000,- per jaar beschikbaar voor de Aanpak 30 km. Als we dit budget gebruiken voor de 
Amazonedreef, betekent dit dat we in 2020 en mogelijk 2021 vrijwel geen andere straten kunnen aanpakken. We 
willen ruimte houden om in te spelen op kansen die zich vanuit beheer en onderhoud voordoen om wegen te 
herinrichten, zoals bijvoorbeeld bij de Oudwijkerdwarsstraat waar we door een relatief kleine investering bovenop de 
al beschikbare middelen vanuit onderhoud herinrichting van de weg mogelijk maken. Dit weegt mee in het bepalen 
van de prioritering in het uitvoeringsplan 30 km. Vlak na deze zomer informeren wij u over de aanpak voor het 
inrichten van straten van 50 naar 30 km.  
Met vriendelijke groet,  

  

  

T 06 ‐    

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/verkeersveiligheid 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag t/m donderdag 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht 

   

 

Van:    
Verzonden: maandag 15 juli 2019 13:40 
Aan:  ;  ;  ;   
CC:   
Onderwerp: RE: Concept raadsbrief bussluis nieuwe beslissing op bezwaar 20190711_opmrw IB.docx 
Dag   
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Kan dit niet wat steviger?  

De komende drie jaar is € 500.000,- per jaar beschikbaar voor de Aanpak 30 km. Als we dit budget gebruiken voor de 
Amazonedreef, betekent dit dat we in 2020 en mogelijk 2021 vrijwel geen andere straten kunnen aanpakken. We 
onderzoeken welke bijdrage vanuit beheer (riolering, water, wegen) en andere bronnen mogelijk is. Dit weegt mee in 
het bepalen van de prioritering in het uitvoeringsplan 30 km. Vlak na deze zomer informeren wij u over de aanpak 
voor het inrichten van straten van 50 naar 30 km.  
Dat je even helder maakt dat je dan dus geen werk met werk kan maken.  
Bijv oudwijkerdwarsstraat; voor zover ik het begreep heb je met een bijdrage van 1/3e van een ‘standaard 
onderhoud’ een herinrichting kunnen maken.  
Als we dat ‘speelgeld’ niet hebben, dan kan je dus ook zulke kansen niet verzilveren.  
Dus door het budget nu 1 op 1 al vast te klikken, mis je mogelijk elders in de stad kansen.  
De gele zin is een ‘eenrihctingszin’  waar kan onderhoud en beheer ons helpen met 30km maken.  
Terwijl het volgens mij een tweerichtingszin is –‐> ook waar kan het 30km budget van normaal onderhoud een 
herinrichting maken.  
Met vriendelijke groet,  

  

  

T 030  / 06    

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 

Bestuurs‐ en Concernstaf 

Bestuursondersteuning 

postbus 8613 

3503 RP Utrecht 

   

 

Van:    
Verzonden: maandag 15 juli 2019 12:33 
Aan:  ;  ;  ;   
CC:   
Onderwerp: RE: Concept raadsbrief bussluis nieuwe beslissing op bezwaar 20190711_opmrw IB.docx 
Dag   
Bij deze de aangepaste versie van de brief. Graag je reactie! 
Met vriendelijke groet,  

  

  

T 06 ‐    

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/verkeersveiligheid 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag t/m donderdag 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht 
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Dag   allen, 
30 komt in de brief vooral bod bij de onderbouwing voor het nieuwe verkeersbesluit. Daar staat vrij feitelijk 
beschreven waarom 30 nodig is, dat het duur is en dat het geld er niet is. Wat niet vermeld wordt: het 
verkeersbesluit voor 30 is tijdelijk. Duur van het besluit is 1 jaar ivm de proefperiode.  
Kosten:  

‐ als we het geld bij het uitvoeringsplan 30 ‘weghalen’ (hoogste prio geven) dan betekent dit dat we daar in 2020 
en 2021 zo goed als niks anders meer mee kunnen doen: we krijgen de komende 3 jaar 5 ton/jaar en de 
kosten van het project als geheel liggen tussen   –   ton.  

‐ Kans op werk‐met‐werk met Beheer&Onderhoud is klein omdat de weg nog van goede kwaliteit is. Mocht dit 
wel mogelijk zijn dan is een bijdrage van 10‐17% van de wegbeheerder denkbaar (17% was bijdrage in 
project Amazonedreef‐Noord).  

‐ Er wordt momenteel een meerjarenstrategie m.b.t. water en riolering opgesteld, die moet resulteren in een 
nieuw Plan Watertaken. Voor Overvecht moet alle riolering in de komende 20 jaar buurtsgewijs vervangen 
worden. Als vergelijk: bij de Oudwijkerdwarsstraat trekken met samen met Riolering en wegbeheer op en is 
hun bijdrage 2/3e van het totaal. Voor Amazonedreef‐Zuid dus indicatief 5 ton. 

Zonder bijdrage kunnen we pas in 2021 weer andere (meer urgente) wegen omvormen. 
Planning: mochten we een herinrichting naar 30 moeten uitvoeren dan kan de weg op zijn vroegst pas eind 2020 
worden aangepast, wellicht later afhankelijk van de (juridische) procedures. 
Voorstel voor aanpassing brief: 

‐ Opnemen dat verkeersbesluit 30 ook tijdelijk is 
‐ Opnemen dat we onderzoeken welke bijdrage vanuit Beheer (riolering, water, wegen) en andere bronnen 

mogelijk is 
‐ Op basis daarvan een prioritering bepalen in het uitvoeringsplan 30. Dit uitvoeringsplan gaat begin 2020 naar 

de Raad (kort na de zomervakantie komt hier een brief over, 18 juli in de staf). 
Met vriendelijke groet,  

  

  

T 06 ‐    

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/verkeersveiligheid 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag t/m donderdag 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht 

   

 

Van:    
Verzonden: donderdag 11 juli 2019 16:48 
Aan:   
CC:  ;  ;   
Onderwerp: RE: Concept raadsbrief bussluis nieuwe beslissing op bezwaar 20190711_opmrw IB.docx 
Dag allen, bijgaande motie over amazonedreef versneld inrichten die door CDA wordt ingediend, gaat het 
waarschijnlijk halen. Kunnen jullie alvast nadenken over wat dat voor brief betekent/aanpassen 
(minder stevig, meer proces, onderzoeken in tijd plaatsen ipv ‘doen we niet’ etcetc. ) 
Dan kan morgen er misschien al een nieuwe brief richting college.  
Betekent het ook iets voor het wijkbericht of dat niet?  
Mvg   
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

Van:   
Verzonden: donderdag 11 juli 2019 12:29 
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Aan:   
CC:  ;  ;   
Onderwerp: Concept raadsbrief bussluis nieuwe beslissing op bezwaar 20190711_opmrw IB.docx 
Dag   
Hierbij de aangepaste brief. Twee essentiële wijzigingen zijn gemarkeerd/toegelicht. 
Voldoende zo? 
 
Groet, 

 



1

Van:
Verzonden: maandag 15 juli 2019 15:29
Aan:
Onderwerp: donderdag a.s.

Hallo  
 
Ik ben er deze week alleen vandaag om me bezig te houden met het voorbereiden van de verzending 
van de brieven op donderdag 18-7. 
 
Dat betekent dat we vandaag met vereende krachten hebben gewerkt aan het administratieve deel 
van de afhandeling van de bezwaarprocedure. 
 
Inmiddels liggen alle 112 brieven met bijlage en de reactie op de ingebrekestelling klaar in een doos 
om aanstaande donderdag 18-7 te worden verstuurd.  
 
 
Na jouw groen licht op donderdag 18-7, circa 13.00 uur zal ik zorgen dat de enveloppen aan de post 
worden overgedragen. 
 
Ik zal dan ook de beslissing op bezwaar voor de zekerheid digitaal versturen aan de heer  
van de Fietsersbond. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

  T 030-   

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Juridische Zaken & Inkoop 

  Stadsplateau 1 

  woensdag&vrijdag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 
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Van:
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 14:02
Aan:
Onderwerp: Jouw overleg met o.a. 

 
Dag  
 
Ik sprak  zojuist even kort. Zij gaf kort terugkoppeling van het overleg dat jij gister met haar 
en anderen hebt gehad over de bussluis Amazonedreef. Kort en bondig verandert de uitkomst van dit 
gesprek de planning (minder haast) en de inhoud van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd 
(meer werk). 
 
Ik mail je dit zodat je weet dat ik in grote lijnen op de hoogte ben. Ik ga er vanuit dat je je offerte/planning 
hierop aanpast, is dat ook jouw beeld? We spreken elkaar volgende week. 
 
Met vriendelijke groet, 
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Van:
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 15:05
Aan: ; 
Onderwerp: FW: Wijkbericht over opheffen bussluis
Bijlagen: Wijkbericht Opheffen bussluis Amazonedreef juni 2018 def.pdf; Kaartje wijkbericht 

Amazonedreef 2.PNG

Beste  en  
In het geval jullie het nog niet hadden hierbij het wijkbericht dat destijds is verspreid. 
Verspreidingsgebied staat er in. Wat nu anders is dan toen is dat er in het Antoniuskwartier meer 
woningen bij zijn gekomen. Hoeveel weet ik niet  
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030-   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Wijken 
Wijkbureau Overvecht 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
Postbus 8395 
3503 RJ Utrecht 

   

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 12:02 
Aan:  (Extern); ' @online.nl' 
CC: ;  
Onderwerp: Wijkbericht over opheffen bussluis 
Beste  en , 
Vorige week donderdag is in de Staatscourant het verkeersbesluit gepubliceerd dat het opheffen van 
de bussluis Amazonedreef mogelijk maakt. Eind deze week wordt het bijgevoegd wijkbericht in de wijk 
verspreid. In dit wijkbericht wordt uitgelegd hoe belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Het 
wijkbericht gaat naar circa 2600 adressen. We hebben het advies van de wijkraad over het 
verspreidingsgebied grotendeels overgenomen (zie kaartje). 
Ik realiseer me dat dit verkeersbesluit in tegenspraak is met het advies van de wijkraad. Omdat het 
een raadsbesluit is om de bussluis op te heffen, hadden we geen andere keus dan het verkeersbesluit 
voor te bereiden en te publiceren. Ik hoop dat jullie hiervoor begrip hebben. Als wijkraad hebben jullie 
uiteraard de mogelijkheid om nu formeel bezwaar te maken.  
Na de zomervakantie komt er een officiële reactie op het advies van de wijkraad. Die reactie zal ik niet 
meer schrijven, omdat ik de gemeente Utrecht ga verlaten. Mijn laatste werkdag is op 13 juli. Daarna 
blijven  en  betrokken bij dit dossier. 
Met vriendelijke groet,  

 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Projectmanagementbureau 
Postadres Postbus 8406 3503 RK Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1 
Telefoon 030-  06  Fax 030-  
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl/pmb 
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 





 Ontwikkelorganisatie Ruimte 

 

E-mail info@utrecht.nl 

Telefoon 14 030 

www.utrecht.nl 
 

  

Verspreidingsgebied: 

Woningen en bedrijven in het gebied tussen Vecht, Jamaicadreef, Rio Brancodreef, Carnegiedreef en  

Einsteindreef 

Utrecht.nl 

 

 

Wijkbericht  juni 2018 

 

Verkeersbesluit voor het opheffen van bussluis 

Amazonedreef 

 

De gemeenteraad heeft op 8 maart ingestemd met het burgerinitiatief om de bussluis op de 

Amazonedreef te verwijderen. Het besluit is genomen naar aanleiding van een burgerinitiatief dat 

door circa 275 burgers is ondersteund. Op 21 juni is er een verkeersbesluit gepubliceerd in de 

Staatscourant. Bewoners die het niet eens zijn met het verkeersbesluit kunnen tot 2 augustus een 

bezwaarschrift indienen. 

Petitie en besluit van de raad 

Een bewoner van Overvecht heeft in het najaar 

van 2017 een petitie ingediend bij de 

gemeenteraad waarin hij opriep om de bussluis 

op de Amazonedreef te verwijderen. Door deze 

maatregel worden de buurt en het 

winkelcentrum De Klop beter bereikbaar voor 

auto’s. Circa 275 personen hebben de petitie 

ondertekend. 

 

Op 8 maart besloot de gemeenteraad om de 

bussluis in de Amazonedreef ter hoogte van de 

Paranadreef op te heffen. De verhoging in het 

asfalt wordt verwijderd, maar beide bushaltes 

blijven bestaan. Ook de wegversmalling blijft. Er 

komt een om-en-om regeling voor autoverkeer 

in twee richtingen. 

 

Publicatie van het verkeersbesluit 

Voor de bussluis staat nu een verkeersbord dat 

dit deel van de weg is gesloten voor auto’s (zie 

foto op de achterkant). Met een zogenaamd 

verkeersbesluit wordt deze ‘gesloten verklaring’ 

opgeheven. Door dit verkeersbord weg te halen 

en door de verhoging in het asfalt te verwijderen, 

wordt de weg toegankelijk gemaakt voor auto’s.  

 

 

 

 

 

Het verkeersbesluit is op donderdag 21 juni 

gepubliceerd in de Staatscourant. De tekst van 

het verkeersbesluit is te vinden op 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/. Zoek 

op ‘Amazonedreef’.  

 

Bezwaar maken tegen verkeersbesluit 

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u 

bezwaar maken tegen het genomen 

verkeersbesluit. Het bezwaarschrift moet uiterlijk 

2 augustus 2018 zijn ingediend. Vermeld in het 

bezwaarschrift dit kenmerk: 5358245. 

 

U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor 

moet u gebruik maken van een digitaal 

formulier. Dit formulier vindt u op 

www.utrecht.nl/bezwaar. De gemeente neemt 

bezwaarschriften die per e-mail worden 

verstuurd niet in behandeling. 

Maakt u liever per brief bezwaar? Stuur dan uw 

bezwaarschrift aan het College van 

burgemeester en wethouders, Afdeling Juridische 

Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het 

bezwaarschrift dient u in ieder geval het 

volgende te vermelden: uw naam en adres, de 

datum, een telefoonnummer waarop u tijdens 

kantooruren te bereiken bent, een omschrijving 

van het betreffende besluit en de reden van het 

bezwaar.  



Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u tot en met 13 juli 

contact opnemen met Edgar de Bruijn, via 

telefoon 030 - 286 00 00 of e-mail 

info@utrecht.nl.  

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u 

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Overvecht,  

Zamenhofdreef 17, of via telefoon 030 -

286 00 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Bussluis Amazonedreef (bron: Google Streetview) 
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T   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 
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Van:
Verzonden: dinsdag 16 april 2019 11:50
Aan: ; 
Onderwerp: RE: Toekomst bussluis Amazonedreef? 

Hoi   
 
Vanuit Verkeersveiligheid zou ik de bussluis instand willen houden. 
Maar vraag is hoe de raadsopdracht stand kan houden wanneer de rechter negatief besluit. Dit lijkt me een 
vraag die in ieder geval juridisch beantwoord moet worden, maar ook ‘politiek’. @  hoe kijk jij hier 
tegenaan? 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Van:  @utrecht.nl> 
Datum: vrijdag 12 apr. 2019 9:51 AM 
Aan:  < @utrecht.nl> 
Onderwerp: Toekomst bussluis Amazonedreef?  
 
Hoi   
We zijn bezig met het voorbereiden van de communicatie voor het moment dat de uitspraak bekend is. 
Mocht de rechtbank in ons nadeel besluiten, dan kunnen we de maatregelen niet uitvoeren. Wat dan? 

Gaan we geld zoeken en een plan maken om de straat helemaal te herinrichten? 
Als dit niet realistisch is, wat is dan het wenkend toekomstperspectief? 
Of is er nog een ander scenario denkbaar? 

Met vriendelijke groet,  

  

  

  
T 030 ‐    

M 06 ‐   

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/pmb  

Gemeente Utrecht 

Interne Bedrijven 

Projectmanagementbureau 

Stadsplateau 1 

9e etage Zuid 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

Postbus 8406 

3503 RK Utrecht 
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Van:
Verzonden: donderdag 16 mei 2019 13:50
Aan:
Onderwerp: RE: commissie bussluis

Oké, helder. Dank! 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Van:  < @utrecht.nl> 
Datum: donderdag 16 mei 2019 1:29 PM 
Aan:  < @utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: commissie bussluis 
 
Dag   
Excuses, ik merk dat je bijgevoegd advies niet hebt gezien. Advies is om niet in hoger beroep te gaan, omdat de 
uitspraak niet onjuist en onredelijk is. 
Dit advies is afgelopen maandag door   naar   verstuurd.   heeft aangegeven deze te zullen 
bespreken in het teamoverleg. 
Het niet instellen van hoger beroep zegt overigens niets over de nieuwe beslissing op bezwaar. Daar liggen de opties 
nog open en daarvoor heeft   een opzet gemaakt, die omgevormd kan worden naar een annotatie voor de 
cie.  
Met vriendelijke groet,  

  

  

  
T 030 ‐    

M 06 ‐   

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/pmb  

Gemeente Utrecht 

Interne Bedrijven 

Projectmanagementbureau 

Stadsplateau 1 

9e etage Zuid 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

Postbus 8406 

3503 RK Utrecht 

   

 

Van:    
Verzonden: donderdag 16 mei 2019 13:18 
Aan:  ;   
Onderwerp: RE: commissie bussluis 
Dank.  
Red je het om dinsdag 28 mei op de staf te komen met advies over al dan niet hoger beroep? 
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En kan dan voorbereiding voor Cie meteen? Volgende staf mobiliteit is namelijk woensdag 12 juni. 
Met vriendelijke groet,  

  

  

T 06 ‐    

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/verkeersveiligheid 

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

maandag t/m donderdag 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht 

   

 

Van:    
Verzonden: donderdag 16 mei 2019 13:07 
Aan:  ;   
Onderwerp: FW: commissie bussluis 
Urgentie: Hoog 
Hoi   en   
Ter info onderstaande mail.  
@  heb jij misschien een overzichtje voor mij voor de komende staven van Lot (mobiliteit) met 
aanleverschema?  
Met vriendelijke groet,  

  

  

  
T 030 ‐    

M 06 ‐   

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/pmb  

Gemeente Utrecht 

Interne Bedrijven 

Projectmanagementbureau 

Stadsplateau 1 

9e etage Zuid 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

Postbus 8406 

3503 RK Utrecht 

   

 

Van:    
Verzonden: donderdag 16 mei 2019 12:26 
Aan:   
CC:  ;  ;   
Onderwerp: RE: commissie bussluis 
Urgentie: Hoog 
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Hoi   
Bijgaand de agendering van de bussluis Amazonedreef op 13 juni.  
Datum: 8 mei 2019  
Soort stuk: Uitspraak rechtbank 
inzake bussluis Amazonedreef  
Beleidsveld: Mobiliteit  
Wethouder: Van Hooijdonk  
Commissiegriffier:  

  

Afzender: fractie van DENK  
Verzoek: agendering voor commissie  
Motivering agendering:  
De fractie van DENK wil graag met het 
college en de andere fracties in 
gesprek over de uitspraak van de 
rechter en de gevolgen hiervan voor 
het niet verwijderen van de bussluis 
aan de Amazonedreef. Wat is de 
motivering van de gemeente geweest 
bij de voorzieningsrechter, waar heeft 
het aan geschort, waarom hebben we 
verloren en hoe gaat het proces vanaf 
nu eruit zien? De fractie van DENK wil 
dat de bussluis, in lijn met het 
raadsbesluit, zo snel mogelijk open 
gaat. Daarnaast is DENK benieuwd 
naar de mening van de andere 
fracties, en zeker de fracties die 
hebben ingestemd met het 
raadsvoorstel, wat zij van de gang van 
zaken vinden.  

Voorstel:  
1. Agenderen voor Cie. S&R van 13 
juni 2019. Tijdsduur: 30 min  
Acties:  
1. Cie-secretariaat  

Het gaat dus ook over de motivering in het verkeersbesluit en bij de rechtbank. Inhoudelijk stond jij daarvoor aan de 
lat. Het lijkt mij dat je er dan ook gewoon bent, ook als het punt gelijk valt met het afscheid van een collega. Jouw 
vervangers gaan dan nl ook naar dat afscheid. Zo gauw als ik het tijdstip hoor (kan ook overdag zijn) dan geef ik dat 
aan je door. 
@  coordineer jij de voorbereiding. Er is een annotatie nodig voor de wethouder. 
Dank. 
Met vriendelijke groet,  

  

  

T    

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 

   

 

Van:    
Verzonden: donderdag 16 mei 2019 12:19 
Aan:  ;   
Onderwerp: commissie bussluis 
Urgentie: Hoog 

 
Ik heb net   (= projectleider bussluis, dus het eerste aanspreekpunt) geïnformeerd dat er een commissie aan zit 
te komen. Het is wel van belang dat we zsm weten waar wanneer maar vooral wat er dan precies op de agenda 
komt en/of welke vragen zijn gesteld. Dan kunnen wij namelijk zorgen voor de juiste bemensing.  
Het is in ieder geval belangrijk te weten of er vragen die eigenlijk over het programma verkeersveiligheid gaan (dan 
moet ook   er bij) of heel juridisch zijn (dan moet ook   er bij). 
We horen het wel.  
Met vriendelijke groet,  
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T 030 ‐    

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl  

Gemeente Utrecht 

Ontwikkelorganisatie Ruimte 
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Van:
Verzonden: maandag 16 september 2019 18:59
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: bus sluis; tellingen verrichten of meteen handhaven middels 

camerahandhaving
Bijlagen: Artikel VNG mei 2019.pdf

Hoi   
 
Jij weet vast hoe dat zit, opdrachten voor tellingen. Zie de vraag hieronder. 
 
Met vriendelijke groet, 

  
 

 
(Tijdelijk vervanger voor )  
 
M 06  

@utrecht.nl  
www.utrecht.nl/ 
 

Van:  
Verzonden: maandag 16 september 2019 14:30 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: bus sluis; tellingen verrichten of meteen handhaven middels camerahandhaving 

Dag   
Hieronder een mail van een bedrijf dat acquireert naar het doen van tellingen op de Amazonedreef. Ik zal die mail 
beantwoorden, maar eerst nog een vraag aan jou. Is het uitvoeren van verkeerstellingen aanbesteed? Werken we 
samen met vaste partners op dit gebied of niet? 
En het bedrag van 80k dat genoemd wordt in de raadsbrief van juli is, zoals daar ook staat genoemd, niet alleen voor 
tellen, maar ook voor kentekenonderzoek, microverkeersmodel en microsimulatie en daarnaast voor de analyse 
daarvan en alle uren die daarvoor gemaakt moeten worden. 
Met vriendelijke groet,  

  

  

  
T 030 ‐    

M 06 ‐   

@utrecht.nl  

www.utrecht.nl/pmb  

Gemeente Utrecht 

Interne Bedrijven 

Projectmanagementbureau 

Stadsplateau 1 

9e etage Zuid 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

Postbus 8406 

3503 RK Utrecht 
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Van:   [mailto @brickyard.eu]  
Verzonden: vrijdag 13 september 2019 14:14 
Aan: Amazonedreef 
Onderwerp: bus sluis; tellingen verrichten of meteen handhaven middels camerahandhaving 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Deze maand is aangegeven dat college en raad gaan overleggen met betrekking tot de bus sluis op de 
amazonedreef. Middels onze camera’s kunnen wij nauwkeurig tellingen verrichten en voertuigsoorten uit 
specificeren maar ook handhaven op geslotenverklaringen. In Leeuwarden, Zeist en Ridderkerk hebben we al 
geholpen om te handhaven middels camerahandhaving bij bus sluizen en in Amersfoort gaan we dit ook doen naast 
het verkeersluw maken van het voetgangersgebied in het stadscentrum. Met trots mogen wij ons marktleider 
noemen in Nederland op dit gebied. Als bijlage heb ik ter informatie een artikel uit het vakblad VNG toegevoegd. In 
het artikel dat ik tegen kwam over de amazonedreef werd een bedrag van €80.000 genoemd wat mij alleen voor het 
verrichten van tellingen erg veel lijkt. 
Graag kom ik een keer langs om te praten over de situatie.  
Met vriendelijke groet, 

 
+31 (0)6 ‐   

@brickyard.eu 

 
H.J.E. Wenckebachweg 80 
1114 AD Amsterdam‐Duivendrecht 
The Netherlands 
+31 (0)20 ‐   
www.brickyard.eu | disclaimer 



1

Van:
Verzonden: donderdag 17 januari 2019 9:06
Aan:
Onderwerp: FW: Verzonden opdrachtbevestiging  Kloens, Ophogingen verwijderen bussluis 

Amazonedreef  FW: Gemeente Utrecht bestelnummer 5800065321
Bijlagen: PO5800065321.PDF; Kloens, offerte bussluis Amazonedreef.pdf

Hoi  
 
Zie de bijlagen. Hou jij contact met de aannemer over de uitvoering en uitvoeringsdatum? 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
 

  
T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/pmb 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Projectmanagementbureau 

  Stadsplateau 1 

  9e etage Zuid 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 12:43 
Aan: ;  
Onderwerp: Verzonden opdrachtbevestiging Kloens, Ophogingen verwijderen bussluis Amazonedreef FW: Gemeente 
Utrecht bestelnummer 5800065321 
 
Hoi, 
 
Bijgevoegde opdrachtbevestiging is 16-01-2019 per mail (MUIS) verzonden. 
 
Ik heb hem opgeslagen op http://digiplaza.utrecht.nl/share/page/site/3-mm-tea-
verkeersveiligheid/documentlibrary#filter=path%7C%2FProjecten%2FBussluis%2520Amazonedreef%
7C&page=1 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 

  Ontwikkelorganisatie Ruimte 

  Postbus 8406 

  3503 RK Utrecht 
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Van:  [mailto: @utrecht.nl]  
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 12:15 
Aan: @kloens.nl 
CC:  
Onderwerp: Gemeente Utrecht bestelnummer 5800065321 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij treft u de overeenkomstgegevens en het bestelnummer aan van de gemeente Utrecht voor het verrichten 
van werkzaamheden. Voor de inhoud van de overeenkomst verwijzen wij u naar de bijlage(n). In de bijgevoegde 
bestelling treft u ook de naam aan van de contactpersoon voor de uit te voeren werkzaamheden. 
 
Verder willen wij u wijzen op de volgende aspecten om een probleemloze afhandeling van de uit te voeren 
werkzaamheden en betaling van uw factuur te garanderen: 
 
- vermeld op correspondentie over de bijgevoegde overeenkomst, termijnstaten, eventuele bouwverslagen, etc. 
het bestelnummer van de gemeente Utrecht en de uitvoeringslocatie van de werkzaamheden; 
 
- vermeld op uw factuur altijd het bestelnummer inclusief het regelnummer van de bestelling, zoals dat op de 
bestelling vermeld staat. 
 
Zoals u kunt lezen speelt het bestelnummer van de gemeente Utrecht een belangrijke rol in correspondentie en 
facturatie. Facturen die niet zijn voorzien van een correct bestelnummer moeten wij terugsturen. 
 
Mocht u vragen hebben over de inhoud van de bestelling, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die 
op de bestelling in de bijlage vermeld staat. 
 
Vanwege de automatische verwerking van deze mail is deze niet persoonlijk ondertekend. 
 
 
Bijlage(n): 2; 
Om de bijlage(n) te openen kunt u gebruik maken van Adobe Reader, te downloaden op: 
http://get.adobe.com/reader/ 
 
 

 





Overeenkomstgegevens en bestelnummer 5800065321

De gemeente ontvangt uw factuur bij voorkeur in PDF via factuur@utrecht.nl

Gegevens:
Besteldatum: 16-01-2019
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mail: @utrecht.nl

Gebr. Kloens Bestratingen B.V.
Daltonstraat 48
3316 GD Dordrecht
Nederland

Afleveradres:
Gemeente Utrecht -Inkoopfacturen
Stadskantoor
Stadsplateau 1
3521 AZ  UTRECHT
NEDERLAND

Factuuradres:
Gemeente Utrecht -Inkoopfacturen
t.a.v. crediteurenadministratie
Postbus 10080
3505 AB  UTRECHT
NEDERLAND

bestelnr./regel omschrijving aantal eenheid prijs totaal
5800065321/1 Ophogingen verw. bussluis

Amazonedreef
€ 6.040,00 

PositiebijlagenKloens, offerte bussluis Amazonedreef.pdf

Leverdatum: Op 30.04.2019

Notitie voor de leverancier:

Factuurgegevens voor opdracht conform bijgevoegde offerte.
Totaal (excl. BTW): €         6.040,00 

Vermeld op uw factuur het bestelnummer inclusief het regelnummer. U kuntper factuur slechts één bestelnummer
vermelden, maar er kunnen per factuur meerdere bestelregels gefactureerd worden. Uw factuur stuurt u aan bovengenoemd
factuuradres, bij voorkeur per e-mail als PDF document.

      Pagina 1 /1
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Met vriendelijke groet,  
  
  

T 030-   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Wijken 
Wijkbureau Overvecht 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
Postbus 8395 
3503 RJ Utrecht 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 15 januari 2019 15:42 
Aan:   
CC: ;  
Onderwerp: FW: wijkraadadvies amazonedreef SPOED 
Urgentie: Hoog 
 
Hoi, 
 
Ik heb vorig jaar op 15 november aan jullie gevraagd om deze wijzigingen door te 
voeren in de brief. Daarna zal ik de geactualiseerde brief aan Lot voorleggen. Kunnen 
jullie mij die sturen inclusief het wijkraadadvies. 
 

 zoals eerder gemeld is er daarnaast een bestuursadvies nodig met een context en 
1 beslispunten (argumenten en kanttekeningen zijn niet nodig). In de context de 
context van de advies weergeven. Besluitpunt is In te stemmen met onze reactie op het 
wijkraadadvies [naam] van wijkraad Overvecht zoals verwoord in bijgevoegde brief. 
 

  (en de wijkraad) zit hier met smart op te wachten. Graag dus nu snel 
oppakken. 
 

Met vriendelijke groet,  
  

  
T   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 15 november 2018 15:22 
Aan:  
Onderwerp: RE: wijkraadadvies amazonedreef 
 
Ik zou even markeren dat we ‘op dit moment geen middelen hebben voor groter gebied’  
 
En ik zou rondom de bussluis even wat proces zeggen.  
 
Het spreekt vanzelf dat wij de effecten van het verwijderen van de bussluis zullen monitoren. Dit 
gebeurt vanuit het programma Verkeersveiligheid 
 

Dit is teveel als feit. Volgens mij moet hier iets staan van: monitoren is onderdeel plan 
gemeente ,maar zoals u weet bezwaarprocedure, dat wachten we nu af.  
Verder kan die dan via staf inderdaad. Geen reden om bezwaar af te wachten m.i.  
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Over het wijkbericht-verspreiding ga je niet in. Kan je niet ook naar een van die 
raadsmemo’s verwijzen.  
 

Met vriendelijke groet,  
 

 
Gemeente Utrecht 
Bestuurs- en Concernstaf 
Bestuursondersteuning 
Postadres postbus 8613, 3503 RP Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3451 AZ Utrecht 
Telefoon 030 / 06 34861629  
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
 

 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:   
Verzonden: maandag 12 november 2018 13:10 
Aan:  
Onderwerp: wijkraadadvies amazonedreef 
 
Hoi  
 
Ik dacht eerst om te wachten tot resultaat beroep en bezwaar maar dat gaat te lang 
duren, vrees ik. Daarom zo doen? 
 

Met vriendelijke groet,  
  

 zaken  
T   

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/  

Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 
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