BussluisAmazonedreefͲhuidigesituatieenreferenties


BussluisAmazonedreef,zijdeParanadreef


BussluisAmazonedreef,zijdeAmazonedreef

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 18 april 2019 13:09
FW: al een uitspraak bussluis Amazonedreef? [AKD-PRACTICE.FID537464]

Hoi
Zie hieronder ter info.
Groeten,



Van:
[mailto:
@akd.nl]
Verzonden: donderdag 18 april 2019 11:26
Aan:
;
;
Onderwerp: RE: al een uitspraak bussluis Amazonedreef? [AKD-PRACTICE.FID537464]



Dames, heren,
Ik heb gebeld met de rechtbank, de uitspraak is er. Hij is vandaag per post verzonden. Ze weigeren
helaas om het resultaat telefonisch mede te delen en ze willen het ook niet via de fax alsnog
verzenden.
Kortom: we wachten het af en morgenochtend zal de uitspraak bij de post zitten bij ons.
Ik hou jullie op de hoogte.
Mvg

From:
[mailto:
@utrecht.nl]
Sent: donderdag 18 april 2019 11:01
To:
;
Subject: RE: al een uitspraak bussluis Amazonedreef?



Voor zover ik online kan nagaan via rechtspraak.nl niet, maar de rechter had aangegeven binnen twee
weken na zitting uitspraak te doen, die termijn is al verstreken.
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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De Amazonedreef is een woonstraat die aan een kant afgesloten is met een bussluis (sinds eind jaren
tachtig) om sluipverkeer door de woonwijk te voorkomen. Ondanks dat de Amazonedreef een
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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Natuurlijk kan dat. Komt woensdag 8 mei uit voor jullie?

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:
[mailto:
@wijkraadovervecht.nl]
Verzonden: vrijdag 12 april 2019 15:37
Aan:
CC:
Onderwerp: svp overleg over de Amazonedreef

Beste

Ik had ook al je voicemail ingesproken, ik zou graag overleg hebben over de reactie van BenW op ons
advies over de veiligheid van de Amazonedreef.
Kunnen

en ik daar een keer met je over praten?

Hartelijke groet,

Wijkraad Overvecht
tel. 06-
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 18 juli 2019 13:27
RE: afstemmen bussluis

We kunnen ruimer verspreiden (als vorige keer + nu in wijkbericht staat), dan maak ik prints bij?
Eerst maar eens wachten op GO…

Met vriendelijke groet,

M 06 @utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
maandag, dinsdag, donderdag

Van:
Verzonden: donderdag 18 juli 2019 13:24
Aan:
Onderwerp: RE: afstemmen bussluis
Ja, helaas.
Dat is jammer, had het laten staan vanuit een vorig wijkbericht hierover, maar nu niet op te lossen
helaas.
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 18 juli 2019 13:23
1

Onderwerp: Geaccepteerd: afstemmen bussluis
Tijd: donderdag 18 juli 2019 11:30-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,
Wenen.
Locatie: jouw werkplek?

6

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 18 juli 2019 10:57
;
FW: BOB nwe na uitspraak bussluis CONCEPT

Hallo
en

Is de afstemming met
over het verzenden van de Beslissing op bezwaar nog geregeld ?
heeft de bezwaarmaker gemeld dat de beslissing op bezwaar vandaag wordt verstuurd.
Met vriendelijke groet, 





T 030-



@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Stadsplateau 1
Postbus 16200
3500 CE Utrecht









Van:
Verzonden: maandag 8 juli 2019 10:51
Aan:
CC:
;
Onderwerp: RE: BOB nwe na uitspraak bussluis CONCEPT
Ok
doe ik ! Dank voor je bericht.
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: maandag 8 juli 2019 10:07
Aan:
CC:
;
Onderwerp: RE: BOB nwe na uitspraak bussluis CONCEPT
Hallo

De beslissing op bezwaar kan inderdaad nu niet verzonden worden. 
De wethouder heeft expliciet aangegeven dat zij de beslissing op bezwaar pas accordeert nadat het
college volgende week dinsdag heeft ingestemd met de raadsbrief.
Ik heb begrepen dat je over een uur een afspraak hebt met
zodat zij nader kan toelichten wat
de stafbehandeling heeft opgeleverd.
1



Van:
Verzonden: maandag 8 juli 2019 9:49
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: BOB nwe na uitspraak bussluis CONCEPT
Goeiemorgen

Hoe is het gegaan ?
Kan ik de bob laten verzenden ?
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: vrijdag 5 juli 2019 14:40
Aan:
;
CC:
;
Onderwerp: BOB nwe na uitspraak bussluis CONCEPT
en

Hierbij de nieuwe beslissing in concept op het bezwaarschrift van de Fietsersbond
naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter,
zoals beschreven in de Memo van
.
ik zou deze a.s. maandag aan de wethouder willen sturen, voor de staf ’s middags.
Groet,





3

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 18 juli 2019 9:30
;
RE: brief amazonedreef

Er was sprake van een motie van CDA met die strekking, dus kosten vanuit aanpak 30. En juist
vanwege de reden die jij ook noemt heeft Lot negatief geadviseerd over de motie. De motie is daarop
niet ingediend.
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 18 juli 2019 9:14
Aan:
Onderwerp: RE: brief amazonedreef



Ik ben er bij straks.
Overigens vraag ik me nog wel af of de raad het ook logisch vindt dat de kosten voor de bussluis ten
laste komen van het budget aanpak 30 km. Dat is toch niet iets wat de raad heeft opgedragen? Er zijn
toch ook andere budgetten waaruit geput zou kunnen worden? Maar misschien heb ik dat gemist.
Uiteraard betekent budget inzetten voor de bussluis altijd dat iets anders niet gedaan kan 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

1


Van:
Verzonden: woensdag 17 juli 2019 15:25
Aan:
;
Onderwerp: brief amazonedreef



Hoi
Morgen om 10.30 wordt de brief amazonedreef besproken tezamen met bespreking aanpak 30 km met
Lot. Dat is op het stadhuis k 2.68. Als je wilt, kun je ook aanschuiven. Sowieso is
er ook.
Lot wil iig een verwijzing in de brief naar de raadsbrief over aanpak 30 km die in september wordt
verzonden.
Met vriendelijke groet,

T
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
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'k Zit hier met een doos met ruim 110 brieven van het college die voor 15.00 uur aan de post
overhandigd moeten worden gelet op de inhoud van de brieven en ik heb de Fietsersbond beloofd
vanmiddag de BOB bekend te maken en duidelijkheid te geven.
Hoor ik even ?
Groet,

-----Oorspronkelijk bericht----Van:
Verzonden: donderdag 18 juli 2019 13:00
Aan:
Onderwerp: Bussluis on hold
Dag
De raadsbrief gaat er nu nog niet uit, hopelijk over een uur. Dus nog even wachten met het
informeren van de Fietsersbond!
Groeten,
Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 18 november 2019 12:08
;
;
RE: Publicatie herroeping verkeersbesluit Amazonedreef intr. C1 bussluis en vastst.
F5 en F6, zaakno. 6181811

Hallo collega’s,
De collega’s van bezwaar en beroep hebben laten weten dat er geen beroep is ingediend naar
aanleiding van onderstaande publicatie.
Met vriendelijke groet,

T 030

/ 06–
@utrecht.nl

www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Juridische Zaken & Inkoop
maandag t/m donderdag
Postbus 16200
3500 CE Utrecht




Van:
Verzonden: maandag 23 september 2019 15:14
Aan:
;
;
;
Onderwerp: Publicatie herroeping verkeersbesluit Amazonedreef intr. C1 bussluis en vastst. F5 en F6, zaakno.
6181811



Dag collega’s,
Op aangeven van
en
ontvang je hierbij de publicatie van de herroeping van het eerder
genomen verkeersbesluit Amazonedreef intrekken C1, bussluis en vaststellen F5 en F6, zaakno.
6181811. Deze bekendmaking wordt woensdag 25 september 2019 gepubliceerd in de
Staatscourant. De publicaties in de Staatscourant zijn in te zien door te klikken op:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
Groet,

Met vriendelijke groet,

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

1

Ontwikkelorganisatie Ruimte
Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
9e etage Noord
maandag tot en met vrijdag
Postbus 8406
3503 RK Utrecht
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 19 februari 2019 15:04
RE: raadsmemo bussluis

Nog geen telefoontje gehad van de rechtbank.
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: dinsdag 19 februari 2019 14:42
Aan:
Onderwerp: RE: raadsmemo bussluis
Urgentie: Hoog



Hoi
Heb je al bericht dat de fietsersbond een voorlopige voorziening heeft aangevraagd?
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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Ik heb nog geen belletje gehad van de rechtbank, maar die komt vast dan.
Overigens is het de vraag of ik de procedure kan doen. Ik heb op het moment al vrij veel lopende
procedures en er komen nog meer gevoelige dossiers aan. Kans bestaat dus dat een collega het gaat
overnemen.
Ik reageer zo op het raadsmemo.
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: donderdag 14 februari 2019 15:23
Aan:
Onderwerp: FW: raadsmemo bussluis



Hoi
Heb je al bericht ontvangen dat de fietsersbond een voorlopige voorziening heeft aangevraagd? En wil
je de raadsmemo tegenlezen? Lot was te spreken over jouw formulering tijdens de staf. ;)

Met vriendelijke groet,

T 030 M 06 -

1
@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 12 februari 2019 11:32
3

Aan:
;
Onderwerp: RE: raadsmemo bussluis



Bijgevoegd mijn suggesties
Met vriendelijke groet,

T
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Juridische Zaken & Inkoop
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Postbus 16200
3500 CE Utrecht


Van:
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 9:45
Aan:
;
Onderwerp: raadsmemo bussluis



Hoi

en

Kunnen jullie de aangepaste memo tegenlezen? De boodschap is vrijwel alleen juridisch, dus graag
een check op de juiste formulering.

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:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 19 april 2019 11:26
Al even doordenkend: finetunen concept-wijkbericht: Bussluis Amazonedreef blijft
Bussluis V2 (schone versie)
Concept wijkbericht Bussluis Amazonedreef blijft bussluis 20190412 update RB V2
schone versie.docx

Bijlagen:

Hallo

heb al even doorgedacht:

Insteek wijkbericht is ook afhankelijk van welke weg college nu inslaat:
- in hoger beroep
- besluit nader onderbouwen
- neerleggen bij de uitspraak
Bijgaande concepttekst hebben we, gaat uit van het laatste (bussluis blijft bussluis… gaat niet meer
open voor… college legt zich neer bij….)
Mijn advies:
Als straks via fietsersbond en raadsmemo in de publiciteit: wel belangrijk dat we ook de buurt gericht
informeren maar met welke boodschap precies? ‘Het college beraadt zich over volgende stappen’, kun
jij een beeld krijgen van hoelang dat gaat duren? We kunnen ook een ‘tussenstap’ communiceren, is
vaak beter dan radiostilte. Afhankelijk van die inschatting graag begin komende week bepalen of we
snel een wijkbericht kunnen uitdoen en met welke boodschap.
Groet,


Van:
Verzonden: vrijdag 12 april 2019 13:54
Aan:
Onderwerp: En nog een concept-wijkbericht: Bussluis Amazonedreef blijft Bussluis V2 (schone versie)



Hoi
en bijgaand ook de laatste versie bij de laatste variant, geeft meteen een aardig beeld van
de verschillende uitwerking van verschillende uitspraken (helpt soms ook richting wethouder c.s., voor
hun beeld):
V2: uitspraak helemaal in voordeel fietsersbond
-

Kun je hier zo mee verder? Richting
juriste e.a.?
Heb je mij nog nodig vandaag? Bijv. over de raadsmemo?
Ik wil
ook even inseinen, dat wij (jij en ik) hiermee bezig zijn. Kan dat
vandaag al?

Met vriendelijke groet,

T
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Marketing- en Communicatienetwerk

1

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag



2

Ruimte
Verkeersveiligheid
E-mail e-mailadres
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/verkeersveiligheid

Wijkbericht

april 2019

Bussluis Amazonedreef blijft bussluis
De bussluis op de Amazonedreef blijft een bussluis. Deze gaat niet meer open voor autoverkeer. De gemeente
volgt hiermee de uitspraak die de rechter hierover op <datum> heeft gedaan. In dit wijkbericht informeren wij u
over wat er is gebeurd en wat dit voor u betekent.

Aanleiding

Uitspraak rechter

Een bewoner van Overvecht heeft in het najaar

De fietsersbond vindt dat de bussluis gesloten

van 2017 een petitie ingediend bij de

moet blijven voor autoverkeer. De rechter is het

gemeenteraad waarin hij opriep om de bussluis

daarmee eens.

op de Amazonedreef ter hoogte van de
Paranadreef te verwijderen. Door deze

<motivatie rechter in begrijpelijke taal>

maatregel worden de buurt en het
winkelcentrum De Klop beter bereikbaar voor

Hoe nu verder?

auto’s. Circa 275 personen hebben de petitie

De gemeente legt zich neer bij de uitspraak van

ondertekend. In het voorjaar van 2018 heeft de

de rechter en gaat het burgerinitiatief niet meer

gemeenteraad ingestemd met het burgerinitiatief

uitvoeren. De voorgenomen werkzaamheden

om de bussluis op de Amazonedreef open te

gaan dus ook niet door. De bussluis blijft alleen

stellen voor autoverkeer.

toegankelijk voor bussen.

Wat is er daarna gebeurd?

Een verkeersveilige woonomgeving?

Om het mogelijk te maken dat de bussluis

Iedereen wil een fijne en veilige woonomgeving.

toegankelijk wordt voor auto’s moest een

Dit krijgen we niet alleen met aanpassingen op

verkeersbesluit worden genomen. Op dit

straat. Daar is ook veilig en verantwoord gedrag

verkeersbesluit waren circa 110 bezwaren

van automobilisten, fietsers en voetgangers voor

ingediend. Vanwege de bezwaren werd het plan

nodig.

aangepast. Zo zou de maximum snelheid op dit

Wilt u meer weten over verkeersveiligheid? Kijk

deel van de Amazonedreef teruggaan naar 30

dan op www.utrecht.nl/verkeersveiligheid. Hier

kilometer per uur om ervoor te zorgen dat de

staat wat wij doen en wat u kunt doen om de

toename van geluid van autoverkeer minder is.

verkeersveiligheid te verbeteren.

De bezwaren waren voor de gemeente aanleiding

Meer informatie

om het besluit in te trekken. De fietsersbond is

Hebteft u vervolgens nog u vragen? Neem dan

vervolgens naar de rechter gegaan, die heeft op

contact op met <naam projectleider>, via

<datum> uitspraak gedaan: de gemeente mag

telefoonnummer 14 030 of e-mailadres

het besluit niet meer uitvoeren, ofwel de bussluis

<adres>.

blijft een bussluis.
Met algemene vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau <naam en contactgegevens
wijkbureau> of telefoon 14 030.
Verspreidingsgebied:
Woningen en bedrijven in het gebied tussen Vecht, Jamaicadreef, Rio Brancodreef, Carnegiedreef en
Einsteindreef

Utrecht.nl


Van:
[mailto:
@akd.nl]
Verzonden: vrijdag 19 april 2019 10:07
Aan:
;
;
Onderwerp: Uitspraak Amazonedreef [AKD-PRACTICE.FID537464]



Dames, Heren,



Slecht nieuws. 



De rechtbank heeft uitspraak gedaan (ook in het beroep te gronde) en de beslissing op bezwaar
vernietigd. Kort en goed komt het er op neer dat volgens de rechtbank de gemeente Utrecht
onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen ter plaatse voor de verkeersveiligheid.
Weliswaar zijn de te verwachten verkeersaantallen bij het verweerschrift alsnog inzichtelijk gemaakt,
maar daarmee is nog onvoldoende inzicht gegeven over het te verwachten aantal verkeersongevallen
en hoe dat zich verhoudt tot andere soortgelijke routes (die ook hoofdfietsroute zijn). Daardoor kan de
rechtbank volgens haar eigenlijk geen oordeel vormen over de verkeersveiligheid en dat is voor de
rechtbank voldoende aanleiding om te concluderen dat er een motiveringsgebrek kleeft aan het
besluit. Het feit dat de Amazonedreef een 30 km/u weg is geworden weegt de rechter overigens niet
mee, omdat er geen maatregelen zijn getroffen om die 30 km/u daadwerkelijk af te dwingen. Het
college moet nu een nieuwe beslissing op bezwaar nemen en in de tussentijd is het besluit in primo
geschorst door de rechtbank.



Er zijn gelet hierop twee beslissingen die nu moeten worden genomen door het college in dit dossier:



(i) Wenst het college in hoger beroep te gaan? Het hoger beroep zal zich met in deze zaak
richten op de inhoudelijke aspecten. Gelet op de uitspraak zal het eventuele hoger beroep
volgens mij de volgende strekking hebben: ‘(1) het verrichte onderzoek was wel voldoende,
en (2) de situatie was sowieso voldoende verkeersveilig vanwege het instellen van de 30
km/u snelheidslimiet’. 



Voor wat betreft de te maken afweging een paar opmerkingen mijnerzijds. De uitspraak
komt mij op zich solide gemotiveerd voor. Het is duidelijk waarom de rechtbank doet wat zij
heeft gedaan. De rechtbank heeft het correcte juridische kader gebruikt. Verder vind ik het
oordeel op zich te volgen en niet gespeend van iedere redelijkheid. Anderzijds, de rechtbank
vraagt wel vrij precieze informatie van het college over een toekomstige onzekere situatie.
Dit oordeel kan een bepaald precedenteffect hebben en de onderzoekslasten voor de
gemeente Utrecht verhogen. Verder schrijft de rechtbank de beloofde monitoring, en het
feit dat de maatregel maar voor een jaar zal gelden, in één zin weg. Daarmee lijkt het
onmogelijk om maatregelen te nemen waarvan vooraf niet met enige zekerheid kan worden
gezegd wat de gevolgen daarvan zijn (het ‘hand aan de kraan’ principe). Ook dat kan dus
een vervelende precedentwerking hebben voor andere projecten. Voor beide punten geldt
dat de rechtbank naar mijn oordeel te hoge eisen stelt aan het bestuur die niet te verenigen
zijn met de praktijk op dit punt. Er zijn dus zeker aanknopingspunten voor een hoger
beroep.





(ii) Wenst het college bij de nieuw te nemen beslissing op bezwaar het besluit alsnog
nader te onderbouwen? Het lijkt mij namelijk niet onwaarschijnlijk dat het door de
rechtbank gesignaleerde gebrek alsnog kan worden gerepareerd. De rechtbank geeft
namelijk ook duidelijke aanwijzingen voor wat betreft de vraag wat zij dan wel hadden
willen zien qua onderzoek. Als het college het besluit alsnog wil redden, dan lijkt mij dat op
zich niet bij voorbaat onmogelijk. Het alternatief is het bezwaar alsnog gegrond verklaren
en het besluit in primo herroepen.

Het is overigens goed mogelijk om zowel hoger beroep in te stellen als een nieuwe beslissing op
bezwaar te nemen. Dat heeft bovendien als voordeel dat het proces dan sneller bij de Raad van State
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terecht komt zodat er sneller een eindoordeel komt (waarbij zowel het oude, als het nieuwe besluit, zal
worden beoordeeld).



Graag beschikbaar voor overleg hierover.



Met vriendelijke groet,
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vis t our website akd.nl for more information about our lawyers, publicat ons, headlines, etc. This e-mail may contain
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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
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Metmijngezondverstandonderstaandetekstbedacht(nognooitaandehandgehadenbovendienbenikerniet
vanopdehoogtehoe“iedereen”opdehoogteisgesteldna18Ͳ7Ͳ2019vandeBOB)
******
GemeenteUtrecht
Bekendmakingexartikel7:12,tweedelidAwbvanherroepingverkeersbesluitAmazonedreef.
DeRechtbankMiddenͲNederlandheefthetcollegevanburgemeesterenwethoudersvandegemeenteUtrecht
opgedragenbijuitspraakvan17april2019ophetberoepennavhetverzoekomeenvoorlopigevoorzieningvande
Fietsersbond
eennieuwebeslissingopbezwaar(gerichttegeneenverkeersbesluit)tenemen.
BurgemeesterenwethoudersvandegemeenteUtrechtheefteennieuwebeslissingopbezwaargenomenop18juli
2019,kenmerk6181811,
endezeaanbelanghebbenden,derhalvebezwaarmakersenomwonenden,verzondenenbekendgemaaktop18juli
2019,
Denieuwebeslissingvanhetcollegeopdebezwarenhoudtindathetverkeersbesluitvan15juni2018,kenmerk
5358245,isherroepen.
Hetgenoemdverkeersbesluitvan15juni2018betreft:
Eentweetalverkeersmaatregelen:indewijkOvervechtaandeAmazonedreef,terhoogtevandekruisingmetde
ParanadreefͲzwembadDeKwakelͲterplaatsevandebushalte;wegvak:tussenParanadreefendeArgentiniëdreef
1.Intrekken:Bussluismeteengeslotenverklaringinbeiderichtingenvoorvoertuigen,ruitersengeleidersvanrijͲof
trekdierenofvee(C1)methetonderbord“Uitgezonderdlijnbussen(OB104)enontheffingshouders”;verwijderen
bordC1
2.Vaststellen:Verbodvoorbestuurdersdoortegaanbijnaderingvanverkeerintegengestelderichting(F5)en
bestuurdersuittegengestelderichtingmoetenverkeerdatvandezerichtingnadertvoorlatengaan(F6);plaatsing
van2borden:F5enF6
Onderdenieuwebeslissingisvermeld:
Binnenzeswekennadedatumvanverzendingvandezebeslissingopbezwaarstaatschriftelijkberoepopenbijde
RechtbankMiddenͲNederland,Afdelingbestuursrecht(o.v.v.bodemzakenofvoorlopigevoorzieningen),Postbus
16005,3500DAUtrecht.
Udienterrekeningmeetehoudendathiervoorgriffierechtverschuldigdis.
DenieuwebeslissingisopinternetbekendgemaaktenviahetWijkbericht.
Belanghebbendenhebbendegelegenheidbinnenzeswekennadedagvanbekendmakingvandenieuwebeslissing
opbezwaarinberoeptegaantegendebeslissingvan18juli2019
bijdeRechtbankMiddenͲNederland.
*******
IkweetnatuurlijknietofhetbesluitenberoepsmogelijkheidbekendkonzijnviaInternet/websitegemeente??via
briefaanderaad??enuiteenWijkbericht??
Maareennieuwetermijnvan6wekeninhetlevenroepenmetdelatepublicatieindeStaatscourant??!
Succes!
Metvriendelijkegroet,


T030Ͳ

www.utrecht.nl/
GemeenteUtrecht
InterneBedrijven
JuridischeZaken&Inkoop
Stadsplateau1
woensdag&vrijdag
Postbus16200
3500CEUtrecht
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Van:

Verzonden:maandag16september201916:07
Aan:

CC:
;

;

Onderwerp:RE:SeintjeJZ:Amazonedreefintrekkenverkeersbesluit?
Hoi

Graagopzokortmogelijketermijnalsnogpubliceren.
Terinfo:alle(110)bezwaarmakerszijnperbriefgeïnformeerdoverdeuitspraakvanderechtbank.Daarnaastiser
eenwijkberichtindebuurtverspreid,isderaadperbriefgeïnformeerdenheeftlokalemediaeraandachtaan
besteed.
HetbekendmakenvanditbesluitindeStaatscourantzaldushoogstwaarschijnlijkgeenverrassingzijn,maareen
formaliteit.
Hieruitvolgend;Hettijdelijkeverkeersbesluitvoor30kmmeteenlooptijdtot31december,dateengevolgisvan
hetandereverkeersbesluit,isnogwelvankracht.Hierisgeenbezwaartegengemaakt.Moethiernogietsmee
gebeuren?
Metvriendelijkegroet,


T030Ͳ

M06Ͳ

@utrecht.nl
www.utrecht.nl/pmb
GemeenteUtrecht
InterneBedrijven
Projectmanagementbureau
Stadsplateau1
9eetageZuid
maandag,dinsdag,donderdagenvrijdagochtend
Postbus8406
3503RKUtrecht








Van:

Verzonden:maandag16september20199:57
Aan:
;
;

CC:
;

Onderwerp:RE:SeintjeJZ:Amazonedreefintrekkenverkeersbesluit?
Hallo

en

NaaraanleidingvanonderstaandeeͲmailwisselinghebikvorigeweekgesprokenmet
en

overdezecasus.
Onzeconclusiewasdatde‘nieuwe’bobconformhettweedelidvanartikel7:12vandeAlgemenewetbestuursrecht
opdezelfdewijzebekendmoetenwordengemaaktalshetbestedenbesluit.DatwilduszeggenindeStaatscourant.
Devraagiswanneer(naofvoorderaadscievan26september)wedit(alsnog)doeneninwelkevorm(integraalof
aangepast).Uiteraardishetnietbekendmakenookeenoptiemaarhetisdevraagofdat‘handig’isgeletopde
gevoeligheidvandezezaak.Erkanonsdannietwordentegenworpendatwedeprocedurenietnetjeshebben
doorlopen.
enikverderkunnen.
Graagjulliereactiezodat
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Metvriendelijkegroet,


T030

/06–


@utrecht.nl

www.utrecht.nl
GemeenteUtrecht
InterneBedrijven
JuridischeZaken&Inkoop
maandagt/mdonderdag
Postbus16200
3500CEUtrecht






Van:

Verzonden:dinsdag10september201914:19
Aan:
;
;

CC:

;

Onderwerp:RE:SeintjeJZ:Amazonedreefintrekkenverkeersbesluit?
Bedankt
voorjeonderstaandeuitleg!
Ikpakditverderopmet
omtebezienhoeike.e.a.moetformuleren,zodatheteenjuridischwaardigstuk
wordt.Hiermedecreërenwemeteeneenstandaardsjabloonvoortoekomstigezaken.
ikhebjezojuisteenvergaderverzoekgestuurdomditmorgenochtendsameneventebekijken?Watjou
betreftakkoord?
Alvastbedankt!
Groet,

Metvriendelijkegroet,


T030Ͳ

@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
GemeenteUtrecht
OntwikkelorganisatieRuimte
Stadsplateau1,3521AZUtrecht
9eetageNoord
maandagtotenmetvrijdag
Postbus8406
3503RKUtrecht








Van:

Verzonden:dinsdag10september201913:52
Aan:
;
;
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CC:
;
;

Onderwerp:RE:SeintjeJZ:Amazonedreefintrekkenverkeersbesluit?
Halloallen
Zoalsikgisterenaangafbestaathetverkeersbesluitnietmeerdoordathetherroepenisbijdebeslissingopbezwaar.
Datbesluitisdusalgenomenendaarisgeennieuwverkeersbesluitvoornodig.Ietsandersisdebekendmakingvan
hetgenomenbesluit.Hetherroepenvanhetverkeersbesluitzoujenaarmijideeopeenzelfdemanierbekend
moetenmakenalshetverkeersbesluitzelf.Daarnastaatergeenbezwaaropenmaarberoep.Debezwaarfaseis
immersafgerond.
Indieanderezaakdiejenoemdeiseenverkeersbesluittijdensdebezwaarprocedureingetrokken.Dusnietals
afrondingvandebezwaarproceduremaartussentijds.Datkanook.Indatgevalmoeteralsnogeenbeslissingop
bezwaarwordengenomen,tenzijdebezwarenvervolgensookwordeningetrokken.Tegeneenhangendede
bezwaarprocedureingetrokkenbesluitstaatbezwaaropenvoormensendiehetnietmetdieintrekkingeens.
Maardeconclusieindezaakoverdebussluisisdathetherroepenvanhetverkeersbesluitgepubliceerdmoet
wordenendaarbijvermeldmoetwordendatberoepopenstaat.@
eens?
Helder?
Zoniet,laathetmeweten.
Metvriendelijkegroet,


T030Ͳ

F030Ͳ

@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
GemeenteUtrecht
InterneBedrijven
JuridischeZaken&Inkoop
maandag,dinsdag,donderdag,vrijdag
Postbus16200
3500CEUtrecht








Van:

Verzonden:dinsdag10september201910:24
Aan:
;
;

CC:
;
;

Onderwerp:RE:SeintjeJZ:Amazonedreefintrekkenverkeersbesluit?
Ha
enanderecollega’s,
Ziemijnzojuistverstuurdemail.Tja,datweetiknuooknietmeer.Ikhebaltijdgedachtdatinzo’ngevaljewederom
eenverkeersbesluitmoetnemenomheteerdergenomenverkeersbesluithiermeeformeelintetrekken.
Maar”herroepen”iswellichttochweerandersals“gegrondverklaren”enhoefterinhetgevalvandebussluis
Amazonedreefnietmeereenverkeersbesluitgenomentewordenomheteerderebesluitdaarmeeformeelinte
trekken.
kloptmijnbovenstaanderedenering?
Groet,


Metvriendelijkegroet,


T030Ͳ
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9eetageZuid
maandag,dinsdag,donderdagenvrijdagochtend
Postbus8406
3503RKUtrecht




Van:

Verzonden:maandag9september201915:24
Aan:

CC:
;
;
;

Onderwerp:RE:SeintjeJZ:Amazonedreefintrekkenverkeersbesluit?
Ha

Iksnaphetevenniet.Hetverkeersbesluitismetdebeslissingopbezwaarherroepenenbestaatdaarmeenietmeer.
Intrekkinghoeftdusnietmeer.
Metvriendelijkegroet,


T030Ͳ

F030Ͳ

@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
GemeenteUtrecht
InterneBedrijven
JuridischeZaken&Inkoop
maandag,dinsdag,donderdag,vrijdag
Postbus16200
3500CEUtrecht








Van:

Verzonden:maandag9september201915:19
Aan:

CC:
;

Onderwerp:SeintjeJZ:Amazonedreefintrekkenverkeersbesluit?
Dag

Vanwegedeafwezigheidvan
mailikjoueven.Zieonderstaandemailwisselingendebijlage.
Indebobaandefietsersbondishalfjuligemelddathetverkeersbesluitwordtherroepen.Ookaande
gemeenteraadisditmiddelseenbriefgemeld.Hetverkeersbesluitisblijkbaarnognietformeelingetrokkenomdat
ereenseintjeontbrak.Welkseinishiervoornodig?
Binnenkortwordtditonderwerpbesprokenindecommissiestadenruimte.Hetzoufijnzijnalsditdangeenlos
eindjeis.
Metvriendelijkegroet,


T030Ͳ

M06Ͳ
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@utrecht.nl
www.utrecht.nl/pmb
GemeenteUtrecht
InterneBedrijven
Projectmanagementbureau
Stadsplateau1
9eetageZuid
maandag,dinsdag,donderdagenvrijdagochtend
Postbus8406
3503RKUtrecht








Van:

Verzonden:maandag9september201915:04
Aan:
;

Onderwerp:RE:Amazonedreefintrekkenverkeersbesluit?
Dag

Nee,datisnognietgebeurd.Ikweetdehuidigestandvanzakenniet.Omditverkeersbesluittekunnenintrekken,
moetereenaanvraagwordeningediend.
enikwachtenopeenseintjevanJZ,denkik,omditte
kunnen/mogendoen.
Groet,

Metvriendelijkegroet,


T030Ͳ

@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
GemeenteUtrecht
OntwikkelorganisatieRuimte
Stadsplateau1,3521AZUtrecht
9eetageNoord
maandagtotenmetvrijdag
Postbus8406
3503RKUtrecht








Van:

Verzonden:maandag9september201913:40
Aan:
;

Onderwerp:Amazonedreefintrekkenverkeersbesluit?
Ha


IshetverkeersbesluitvoordeAmazonedreefnudaadwerkelijkenofficieelingetrokkenofmoetditnoggebeuren?
Ziedebijlage.
Metvriendelijkegroet,

9

InterneBedrijven
JuridischeZaken&Inkoop
Stadsplateau1
woensdag&vrijdag
Postbus16200
3500CEUtrecht




Van:

Verzonden:maandag8juli201912:39
Aan:
@gmail.com';
'
Onderwerp:nieuwebeslissingopbezwaarschrift,zaaknummer6181811
Geachteheer
,
Inonstelefoongesprekopwoensdag3julijl’sochtendshebiktoegezegduopdehoogtetezullenhouden.
HierbijberichtikudatdeFietsersbondvolgendeweekdonderdagͲ18julia.s.indemiddagͲopdehoogtezal
wordengesteldvandenieuwebeslissingopbezwaar.
Metvriendelijkegroet,


T030Ͳ

www.utrecht.nl/
GemeenteUtrecht
InterneBedrijven
JuridischeZaken&Inkoop
Stadsplateau1
woensdag&vrijdag
Postbus16200
3500CEUtrecht
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 21 maart 2019 16:33
;
RE: vragen over bestuursadvies / voorstel aanpassing

De aanleiding is het raadsbesluit over het burgerinitiatief verwoord in een raadsvoorstel over het
verwijderen van de bussluis.
Met vriendelijke groet,

T
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte


Van:
Verzonden: donderdag 21 maart 2019 16:30
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: vragen over bestuursadvies / voorstel aanpassing
Urgentie: Hoog



Hallo
Ben je telefonisch te bereiken?
Ik begrijp (bij nader inzien) het argument in je wijkraadadvies niet:
Argumenten
1.1 Van de wijkraad Overvecht is een advies ontvangen naar aanleiding van het burgerinitiatief
de bussluis in de Amazonedreef open te stellen.
Maar in de context staat: Aanleiding was het besluit van raad om de bussluis in de
Amazonedreef op te heffen.

Wat is nu precies de aanleiding?
Bedoel je ‘burgerinitiatief om bussluis op te heffen’? (Dat staat ook in wijkraadadvies.)

Met vriendelijke groet,

T 030@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Bestuurs- en Concernstaf
Stafbureau Gemeentesecretaris
Stadsplateau 1
maandag tot en met donderdag
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

1


Van:
Verzonden: donderdag 21 maart 2019 16:20
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: vragen over bestuursadvies / voorstel aanpassing



Hallo
Ik zou Bewonersplatform niet precies dezelfde antwoordbrief sturen als de wijkraad. Wijkraad heeft
immers andere status (wat betreft procedure beantwoording) dan bewonersplatform. Nu lijkt het of ze
ook een soort wijkraad zijn (en hun adviezen altijd door college worden beantwoord).
Kun je niet beter een brief aan Bewonersplatform opstellen waarin je
x Aangeeft dat college het gezamenlijke advies van wijkraad en bewonersplatform heeft
ontvangen (= dankt voor hun advies o.i.d.)
x verwijst naar beantwoording wijkraadadvies? (Desnoods linkje opnemen naar gepubliceerde
antwoordbrief, of die als bijlage bijvoegen)?
Als je akkoord bent en zo’n brief hebt opgesteld, wil je die dan (in Word-bestand) mailen naar
‘stafbureau gemeentesecretaris’?

Met vriendelijke groet,

T 030@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Bestuurs- en Concernstaf
Stafbureau Gemeentesecretaris
Stadsplateau 1
maandag tot en met donderdag
Postbus 16200
3500 CE Utrecht


Van:
Verzonden: dinsdag 19 maart 2019 15:11
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: vragen over bestuursadvies / voorstel aanpassing



Hierbij de aangepaste documenten. Nu met twee aparte brieven. Als er nog vragen zijn dan hoor ik dat
graag.
Met vriendelijke groet,
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T 030 @utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte


Van:
Verzonden: dinsdag 19 maart 2019 14:48
Aan:
CC:
Onderwerp: vragen over bestuursadvies / voorstel aanpassing



Beste
Ik heb een paar vragen/opmerkingen over je bestuursadvies en een voorstel voor enkele tekstuele
wijzigingen. Zie bijlagen bij deze e-mail.
Ik zal de wijzigingen in het bestuursadvies zelf doorvoeren in BABS (want die aanpassing is puur
technisch).
Wil je:
• de wijzigingen in de raadsbrief doorvoeren
• en mij een word-bestand van de aangepaste raadsbrief mailen? Die hebben we nodig voor
verzending en publicatie na akkoord van het college.
Als je vragen hebt of hulp nodig: laat maar weten.

Met vriendelijke groet,

T 030@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Bestuurs- en Concernstaf
Stafbureau Gemeentesecretaris
Stadsplateau 1
maandag tot en met donderdag
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
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Het college heeft het advocatenkantoor akd te Breda ingeschakeld voor de procedure bij de rechtbank
naar aanleiding van het beroep van de Fietsersbond ; de advocaat heeft de beslissing van het college
waarbij het verkeersbesluit is gehandhaafd ten behoeve van het verwijderen van de bussluis,
verdedigd bij de rechtbank. De motivering beslaat de nodige pagina’s. De advocaat heeft een prima
betoog (in samenwerking met Mobiliteit) gehouden maar als een beslissing zoals in deze zaak, in strijd
is met het motiveringsbeginsel en niet zorgvuldig genoeg is volgens de rechter, “win” je de zaak niet
als overheid.
Hoger beroep instellen zal niet leiden tot het alsnog “winnen” van deze zaak. Het college kan niet
aantonen bij de Afdeling bestuursrechtspraak dat de rechtbank een verkeerd oordeel heeft geveld.
Het college zal een nieuwe beslissing op het bezwaarschrift van de Fietsersbond moeten nemen met
inachtneming van de aanwijzingen van de rechter.
Een van de problemen waar het college tegen-aan loopt in deze zaak is dat de gemeenteraad geen
financiele middelen beschikbaar heeft gesteld bij zijn besluit om de bussluis te verwijderen, om het
college de mogelijkheid te geven met een deugdelijk verkeersbesluit een verkeersveilige situatie te
realiseren. De afdeling Mobiliteit kan aangeven hoeveel geld nodig is. Ook spelen er andere grote
belangen zoals het belang van het OV na de verwijdering van de bussluis; daarop kan Mobiliteit ene en
ander toelichten.
De gemeenteraad heeft besloten om de bussluis te verwijderen maar heeft niet de bevoegdheid om
het verkeersbesluit te nemen dat daarvoor nodig is. 
De wetgever heeft het college die bevoegdheid toegekend; als het college van die bevoegdheid
gebruik maakt, heeft hij ook een eigen verantwoordelijkheid. Alleen de wens van de gemeenteraad om
de bussluis te verwijderen kan geen reden zijn (is onvoldoende reden) voor het college om het
vereiste verkeersbesluit te kunnen nemen. Een verkeersbesluit moet voldoen aan de regelgeving en
het college kan van de bevoegdheid gebruik maken na een zorgvuldige belangenafweging. Het
verkeersbesluit zal deugdelijk moeten worden gemotiveerd door het college.
Het is niet uitgesloten dat het college niet anders kan dan het bezwaarschrift gegrond verklaren en het
primaire verkeersbesluit herroepen.
De gemeenteraad is overigens geen partij in deze procedure en heeft dus niet de bevoegdheid om het
verkeersbesluit te nemen dat nodig is om de bussluis te kunnen verwijderen.
Heb je hier wat aan ?
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: vrijdag 17 mei 2019 14:09
Aan:
;
;
;
CC:
;
Onderwerp: Voorbereiding vervolg bussluis Amazonedreef
Beste allen,
We hebben elkaar vorige week (of daarna nog) gesproken over het vervolg van de bussluis
Amazonedreef. Inmiddels wil DENK de uitspraak agenderen voor de commissie op 13 juni (zie
hieronder). 
Op dinsdag 11 juni, om 14.00 wil Lot overleg hierover. We moeten nog afstemmen wie daarbij
aanschuift. 
heeft een memo opgesteld waarin ze Lot adviseert om geen hoger beroep in te stellen (zie
bijlage). 
Ter voorbereiding op het overleg met Lot en de cie wil ik jullie vragen om input te leveren in het
bijgevoegde groeidocument. Ik zie je input graag uiterlijk vrijdag 24 mei tegemoet. Dan maak ik er
2

één geheel van, dat we eind mei bespreken. Voel je vrij om punten toe te voegen in het document als
je dat nodig vindt. Vragen, opmerkingen of onduidelijkheden hoor ik graag!
Bijgaand de agendering van de bussluis Amazonedreef op 13 juni:
Datum: 8 mei 2019 
Afzender: fractie van DENK 
Voorstel: 
Soort stuk: Uitspraak rechtbank
Verzoek: agendering voor commissie  1. Agenderen voor Cie. S&R van 13
Motivering agendering: 
inzake bussluis Amazonedreef 
juni 2019. Tijdsduur: 30 min 
Beleidsveld: Mobiliteit 
De fractie van DENK wil graag met het Acties: 
Wethouder: Van Hooijdonk 
1. Cie-secretariaat 
college en de andere fracties in
Commissiegriffier: 
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. 
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:
Aan:
CC:
Onderwerp:

dinsdag 21 mei 2019 10:36
;

;

;

;

RE: wel of geen hoger beroep ? uitspraak Rechtbank Midden-Nederland op
beroep Fietsersbond

Beste
We hebben natuurlijk toen er een beslissing voor het college op alle 112 bezwaren moest komen,
allemaal ons uiterste best gedaan er een goeie beslissing van te maken, en de motivering zo goed
mogelijk aan te vullen, maar IB-JZ heeft steeds heel grote twijfels gehouden, en onze verwachting is
uitgekomen.
Met vriendelijke groet,

T 030www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Juridische Zaken & Inkoop
Stadsplateau 1
woensdag&vrijdag
Postbus 16200
3500 CE Utrecht


Van:
Verzonden: donderdag 16 mei 2019 12:29
Aan:
CC:
;
;
;
;
Onderwerp: RE: wel of geen hoger beroep ? uitspraak Rechtbank Midden-Nederland op beroep Fietsersbond



Dag
Dank, ik zal het bij ons teamoveleg agedneren.
Overigens vind ik de passage ‘deze uitspraak hadden we verwacht’ wat bijzonder, mij is nooit helder
geweest dat we verwacht hadden te verliezen. Volgens mij was de inschatting steeds dat college grote
beleidsvrijheid kent, maar dat we kwetsbaar waren op het punt van de 30km en de tegenstrijdigheid
me ons beleid. Ik verkeerde dus min of meer in een 50/50 veronderstelling.
Enfin, ik leg m voor aan Lot bij teamoverleg.

Met vriendelijke groet,

T 030

06
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 22 februari 2019 15:18
FW: Bussluis Amazonedreef en voorlopige voorziening
Concept raadsmemo openstelling bussluis Amazonedreef 20190215.docx

Hoi
Even een korte update. Ik heb nog geen bericht ontvangen dat de fietsersbond een voorlopige
voorziening heeft aangevraagd.
gaf 12 februari aan hier een aantal dagen voor nodig te hebben.
Ze had het toen over het eind van de week. Inmiddels zijn we al een week verder.
Komende week ben ik op vakantie. Ik denk dat we die week nog even kunnen afwachten, als er dan
nog geen aanvraag voor een voorlopige voorziening ligt, moeten we de raad gaan informeren. In de
bijlage de brief naar de raad die is toegeschreven naar een voorlopige voorziening, die moet dan
aangepast worden.
Mocht jij of mocht je weten of iemand de fietsersbond binnenkort spreekt, dan is het handig om even
te vragen of diegene bij het koffieapparaat er even naar vraagt. Anders bel ik
na mijn vakantie (4
maart).
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 12 februari 2019 9:58
Aan:
Onderwerp: RE: Bussluis Amazonedreef en voorlopige voorziening



Hoi
Onderstaande lijn is die zoals is afgesproken. Een voorlopige voorziening nadat naar de raad en/of
bewoners zou zijn gecommuniceerd over de uitvoering is minder wenselijk. Wachten met de uitvoering
tot de rechtbank uitspraak doet in zake het beroep kan nog wel een jaar op zich laten wachten,
waardoor al die tijd een raadsbesluit niet wordt uitgevoerd. En de beroepsgronden lijken niet zodanig
dat een koerswijziging ten opzichte van de uitspraak op bezwaar voor de hand ligt.
Met vriendelijke groet,

T 030 -

1

Postbus 8406
3503 RK Utrecht
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 22 mei 2019 7:54
RE: Vraag over geluid bussluis Amazonedreef

Heb je een overlegverzoek gestuurd…..
Met vriendelijke groet,

T 030@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (07-16 uur)
postbus 16200
3500CE Utrecht


Van:
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 17:35
Aan:
;
Onderwerp: Vraag over geluid bussluis Amazonedreef



Dag

en

heeft me in jullie richting gewezen. Ik heb een vraag over het openstellen van de
bussluis Amazonedreef voor autoverkeer. Misschien waren jullie eerder betrokken bij de advisering,
maar dat weet ik niet zeker. Onlangs heeft de rechtbank in de zaak over het openstellen van de
bussluis die door de fietsersbond tegen de gemeente was aangespannen in het nadeel voor de
gemeente geoordeeld. Naar aanleiding hiervan is er behoefte om alle opties op een rij te zetten.
De bussluis zou voor een pilotperiode van een jaar opengesteld worden (met 30 km/uur), zodat
gemeten kan worden of de wet geluidhinder niet wordt overschreden omdat de procentuele toename
van het verkeer nu eenmaal erg groot is.
x Welke toename van geluid wordt verwacht?
x Wanneer wordt de maximale geluidsbelasting overschreden?
x Hoe groot is de kans dat de wet geluidhinder wordt overschreden?
x Als er te veel geluidhinder is, zou de bussluis dan weer gesloten moeten worden of is er nog
een andere mogelijkheid?
Kunnen jullie in een aantal zinnen hier iets over zeggen?
Uit de beslissing op bezwaar, december 2018:
Zoals gezegd is in de hoorzitting toegezegd dat een milieuonderzoek zal worden gehouden en dat het
resultaat van dat onderzoek zal worden betrokken bij onderhavige volledige heroverweging.
Er heeft in het kader van de belangenafweging een luchtkwaliteitsonderzoek plaatsgehad en daarnaast
een akoestisch onderzoek.
De gemeente Utrecht heeft een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd om de effecten van de
herinrichting van de Amazonedreef (het weghalen van de bussluis Amazonedreef en eventuele
aanpassingen van de maximumsnelheid) te toetsen aan de luchtkwaliteitseisen.
Uit de resultaten van het uitgevoerde onderzoek is het college gebleken dat het openstellen van de
bussluis voor autoverkeer, eventueel met aanpassingen van de maximumsnelheid voldoet aan de
luchtkwaliteitseisen in de Wet milieubeheer (Wet luchtkwaliteit).
1

Het bezwaar dat het verkeersbesluit de luchtkwaliteit verslechtert en in verband daarmede niet in
stand zou kunnen blijven, gaat naar het oordeel van het college niet op en geeft geen aanleiding het
verkeersbesluit te herroepen.
Op basis van het gehouden geluidsonderzoek overweegt het college dat er geen aanleiding is om terug
te komen op het onderhavige verkeersbesluit, maar wel is er -zo meent het college- reden om een
aantal voorbehouden te maken.
Het eerste houdt in dat een deel van de Amazonedreef zal worden aangemerkt als weg waar een
maximum snelheid geldt van 30 km en het tweede voorbehoud is dat het verkeersbesluit voor de duur
van 1 jaar wordt genomen. Het onderhavige verkeersbesluit dat is genomen met het oog op het
opheffen van de bussluis zal niet eerder worden uitgevoerd dan op het moment dat het verkeersbesluit
waarbij het deel van de Amazonedreef -Paranadreef tot Rio Negrodreef- wordt aangemerkt als een
weg waar de maximumsnelheid van 30 km gaat gelden, feitelijk wordt uitgevoerd.
Het geluidsonderzoek geeft het college reden tot aanpassing van het bestreden verkeersbesluit in die
zin dat het verkeersbesluit alsnog wordt geacht te zijn genomen voor de duur van 1 jaar en daarbij te
bepalen dat de effecten van het verwijderen van de bussluis gedurende het pilot-jaar aan de hand van
verkeerstellingen grondig zullen worden onderzocht om zo te kunnen vaststellen of 1. het
verkeersbesluit definitief dient te worden met eventuele aanvullende maatregelen of 2. de bussluis
moet worden hersteld. Daarnaast zal er een verkeersbesluit worden genomen voor het instellen van
een maximumsnelheid van 30km op het deel van de Amazonedreef van Paranadreef tot Rio
Negrodreef.

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:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Hallo
geland!

dinsdag 23 april 2019 12:45
;
;
;
Berichtgeving bussluis Amazonedreef
Memo Uitspraak rechtbank inzake bussluis Amazonedreef.pdf

een kleine bloemlezing n.a.v. de memo aan de Raad vrijdag j.l., die is volgens mij goed

Komt op mij rustig/feitelijk over, o.b.v. de memo/voorgeschiedenis en gebracht als ‘weer’ een
tussenstap.
De vraag is even of we al wat kunnen/moeten doen naar de buurt. Zolang de gemeente zich nog
beraadt, is er weinig meer te melden dan (inderdaad) ‘gaat voorlopig nog niet open’.
Dit lijkt mij wat mager voor nu een wijkbericht (o.b.v. een variant van vrijdag). Mogelijk wel als de
gemeente straks een richting inslaat qua processtappen. Zodat we een doorkijkje kunnen geven van
wat dit betekent voor de buurt (en mensen het niet alleen uit de media en raadsmemo’s hoeven te
halen). Zie jij dat ook zo?
Hoe gaan we nu richting keuzes/vervolgstappen? Hou je mij aangehaakt?
Is het (toch) mogelijk om - op een goed moment - (ook) de eerdere bezwaarmakers gericht te
informeren? Zo ik wel netjes vinden.

https://www.ad.nl/utrecht/bussluis-amazonedreef-overvecht-voorlopig-niet-open-voor-autos~ad1c6a0a/
https://www.duic.nl/algemeen/bussluis-amazonedreef-blijft-voorlopig-gesloten-voor-autoverkeer/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1907743/proef-met-bussluis-overvecht-wederom-uitgesteld.html

Met vriendelijke groet,

T
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Marketing- en Communicatienetwerk
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag



1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 23 april 2019 9:31
RE: Uitspraak Amazonedreef [AKD-PRACTICE.FID537464]

Is OK. Ik ben denk vanaf 13.30 in het Stadskantoor en zoek je dan wel op.
Met vriendelijke groet, 







T 030 -

@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte








Van:
Verzonden: vrijdag 19 april 2019 15:00
Aan:
Onderwerp: Re: Uitspraak Amazonedreef [AKD-PRACTICE.FID537464]

Hoi

Dinsdagevenoverleggenwelkecollega’sinde‘denktank’moetenzittenomeengoedadviesoverhetvervolgte
geven?
Groeten,

VerstuurdvanafmijniPhone

Op19apr.2019om14:11heeft

<

@utrecht.nl>hetvolgendegeschreven:

Collega’s,
Aanvullend aan onderstaand bericht hierbij het inhoudelijke knelpunt. Voor een goede
30 zone zijn de volgende ‘harde’ fysieke maatregelen voorhanden:
- 30 km drempels en/of
- 30 km kruispuntplateau’s en/of
- Versmallingen (dus op elkaar wachten) en/of
- Asverspringingen (dus zigzaggen)
Al deze maatregelen leveren hinder op voor de bus en zijn in de BING een discussiepunt
met U-ov en op korte termijn niet haalbaar op de Amazonedreef tussen Paranadreef en
Rio Negrodreef. Zoals bekend was U-ov een van de bezwaarmakers maar hebben de
gang naar de rechter aan de Fietsersbond ‘overgelaten’.
Wordt vervolgd komende dinsdag.
Met vriendelijke groet, 







T 030 -

@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte




Van:
Verzonden: vrijdag 19 april 2019 12:00
Aan:
1

verrichte onderzoek was wel voldoende, en (2) de situatie was sowieso
voldoende verkeersveilig vanwege het instellen van de 30 km/u
snelheidslimiet’. 
Voor wat betreft de te maken afweging een paar opmerkingen mijnerzijds. De
uitspraak komt mij op zich solide gemotiveerd voor. Het is duidelijk waarom
de rechtbank doet wat zij heeft gedaan. De rechtbank heeft het correcte
juridische kader gebruikt. Verder vind ik het oordeel op zich te volgen en niet
gespeend van iedere redelijkheid. Anderzijds, de rechtbank vraagt wel vrij
precieze informatie van het college over een toekomstige onzekere situatie.
Dit oordeel kan een bepaald precedenteffect hebben en de onderzoekslasten
voor de gemeente Utrecht verhogen. Verder schrijft de rechtbank de beloofde
monitoring, en het feit dat de maatregel maar voor een jaar zal gelden, in
één zin weg. Daarmee lijkt het onmogelijk om maatregelen te nemen
waarvan vooraf niet met enige zekerheid kan worden gezegd wat de gevolgen
daarvan zijn (het ‘hand aan de kraan’ principe). Ook dat kan dus een
vervelende precedentwerking hebben voor andere projecten. Voor beide
punten geldt dat de rechtbank naar mijn oordeel te hoge eisen stelt aan het
bestuur die niet te verenigen zijn met de praktijk op dit punt. Er zijn dus
zeker aanknopingspunten voor een hoger beroep.
(ii) Wenst het college bij de nieuw te nemen beslissing op bezwaar het
besluit alsnog nader te onderbouwen? Het lijkt mij namelijk niet
onwaarschijnlijk dat het door de rechtbank gesignaleerde gebrek alsnog kan
worden gerepareerd. De rechtbank geeft namelijk ook duidelijke aanwijzingen
voor wat betreft de vraag wat zij dan wel hadden willen zien qua onderzoek.
Als het college het besluit alsnog wil redden, dan lijkt mij dat op zich niet bij
voorbaat onmogelijk. Het alternatief is het bezwaar alsnog gegrond verklaren
en het besluit in primo herroepen.
Het is overigens goed mogelijk om zowel hoger beroep in te stellen als een nieuwe
beslissing op bezwaar te nemen. Dat heeft bovendien als voordeel dat het proces dan
sneller bij de Raad van State terecht komt zodat er sneller een eindoordeel komt
(waarbij zowel het oude, als het nieuwe besluit, zal worden beoordeeld).
Graag beschikbaar voor overleg hierover.
Met vriendelijke groet,



3 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:
Aan:
CC:
Onderwerp:

donderdag 23 mei 2019 17:07
;
SecretariaatvanHooijdonk
RE: Staf 3 juni bussluis Amazonedreef

Dag
Nee; de eerste staf mobiliteit is 12 juni pas. Dus na 11 juni.
Week 23 zit ook heel vol vanwege VNG-congres.
Via het teamoverleg inbrengen of er een aparte afspraak moet worden gezocht.
@

en

willen jullie dit op de agenda van maandag zetten?

Met vriendelijke groet,

T 030 @utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
maandag tot en met donderdag


Van:
Verzonden: donderdag 23 mei 2019 16:59
Aan:
;
Onderwerp: RE: Staf 3 juni bussluis Amazonedreef



Ok,
heb jij een optie? Er staat een overleg gepland op 11 juni, maar op verzoek van Lot graag
voor die datum een overleg.
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:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 23 september 2019 14:56
;
;
Bussluis Amazonedreef nav staf

Dag allen,
Naar aanleiding van de staf vandaag nog een paar uitzoekpunten. Lot was o.a. op zoek naar een
wenkend perspectief en scenario’s.
x
x

x

Is er vanaf 2022 of 2023 (wel) geld beschikbaar voor een herinrichting van de bussluis vanuit
de Aanpak 30 km? Kan dat al toegezegd worden? @
Wanneer is er geld beschikbaar vanuit andere potjes?
o Weg -> voorlopig niet,
vraagt nog een keer na, kan er iets naar voren worden
gehaald?
o Riolering -> Tussen 2020-2040 vervanging riolering heel Overvecht. Nog geen specifieke
planning per straat. Er is flexibiliteit mogelijk om werk met werk te maken en de
Amazonedreef eerder in te plannen (maar niet over slechts een klein stukje). Deze info
heb ik van
en is anders dan de info dat dit nog niet voorzien is
voor de komende 5 jaar.
o Gas -> Broze leiding?
vraagt na bij
o Klimaatadaptatie ->
euro
o Fiets -> geen middelen hiervoor geprogrammeerd
o Andere?
Geluid: hoe moeilijk en hoe gebruikelijk is het om van ons geluidbeleid af te wijken? Houdt een
afwijking hiervan stand bij de rechter? @
o Als er geen gevelmaatregelen worden genomen
o En wat als nader onderzoek uitwijst dat er meer autoverkeer zal gaan rijden dan we nu
denken en de geluidstoename >5dB is?

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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www.utrecht.nl
GemeenteUtrecht
OntwikkelorganisatieRuimte






Van:

Verzonden:woensdag16januari201911:19
Aan:

CC:

Onderwerp:FW:Amazonedreef
Hoi

Ziebijgaandevraagvan
ditweetjijhopelijkwel…
Metvriendelijkegroet,


T06Ͳ

@utrecht.nl
www.utrecht.nl/verkeersveiligheid
GemeenteUtrecht
OntwikkelorganisatieRuimte
maandagt/mdonderdag
Postbus16200
3500CEUtrecht








Van:

Verzonden:woensdag16januari201911:03
Aan:

Onderwerp:Amazonedreef
Hoi

Ikbenweerbezigomonzesnelhedenkaartaantepassen.NumetverkeersbesluitAmazonedreefvan6december
2018.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrtͲ2018Ͳ
69648.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3dkenmerk%2b5735542%26zkd%3dInDeGeheleT
ext%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype
=1&sortorder=4
Iksnapalleeneendingniet.Inhetbesluitstaandevolgendewegengenoemd:
Amazonedreef,Arubadreef,Trinidaddreef,Bonairedreef,Marowijnedreef,Cayennedreef,Fazendadreef,
Yavaridreef,Boadreef,Agavedreef,VictoriaRegiadreefenLamadreef.
MaaropdebebordingskaartispaseenbordtezienvanafYavaradreefenvallendeBoadreef,Agavedreefen
VictoriaRegiadreefbuitenhet30kmͲgebied.
Kanjijditophelderenvoormij?
Alvastbedankt.
Metvriendelijkegroet,


T030Ͳ

2

@utrecht.nl
www.utrecht.nl
GemeenteUtrecht
OntwikkelorganisatieRuimte
Stadsplateau1
9eetagenoord
maandagͲvrijdag
Postbus16200
3500CEUtrecht
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Dag

donderdag 24 januari 2019 15:19
;
Openstellen bussluis Amazonedreef planning staf

en

Sinds kort ben ik betrokken bij het openstellen van de bussluis aan de Amazonedreef. Dit project loopt
al een tijd zoals jullie weten.
Ik heb begrepen dat de werkzaamheden z.s.m. uitgevoerd zouden moeten worden. Echter loopt er nog
een beroepstermijn tot 1 februari en heeft de fietsersbond mondeling aangegeven beroep te zullen
aantekenen op het ongegrond verklaren van het bezwaar tegen het openstellen. De inhoud van dit
beroep kennen we nog niet. Afhankelijk van deze inhoud moet er een afweging worden gemaakt om
de maatregelen wel of niet uit te voeren. Verder is eind december aan de raad toegezegd dat zij na de
beroepstermijn worden geïnformeerd over de vervolgstappen.
Om de vaart erin te houden zou ik dit onderwerp graag in de staf van 11 februari willen bespreken,
anders zou het i.v.m. de voorjaarsvakantie drie weken doorschuiven naar 4 maart. Aanleveren van de
conceptstukken lukt helaas niet op 1 februari omdat de beroepstermijn tot die datum loopt en er
daarna nog enkele dagen gewacht moet worden of er nog iets onderweg is. Valt er nog iets te
schuiven met de aanlevertermijnen? En is er überhaupt nog ruimte in de staf van 11 februari?
Ik hoor het graag!

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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reden dat we in bezwaar en beroep zijn gegaan en ook om een voorlopige voorziening hebben
gevraagd. De bussluis is nodig en kan geen jaar worden gemist! Het spijt ons dat deze bussluis
de gemeente zo op kosten heeft gejaagd en dat wij er zoveel tijd en energie in hebben moeten
steken.
Ten tweede zijn de genoemde dreven nu ook niet veilig. Deze zomer is bijvoorbeeld tot tweemaal
toe een auto een tuin aan een van die dreven binnengereden. Gelukkig liep er niet net iemand
over de stoep.
De rechter is het gelukkig met ons eens dat de verkeersveiligheid ook beoordeeld en
meegewogen moet worden in het verkeersbesluit. Het opheffen van de bussluis is alleen
verantwoord als er extra maatregelen voor de veiligheid worden getroffen. Bijvoorbeeld fietspaden
aanleggen. De weg volleggen met 30 km-drempels kan ook, maar is voor U-OV natuurlijk
onacceptabel. Verwijderen van de bussluis is dus níet “eenvoudig en goedkoop”, zoals de
initiatiefnemer stelt. Overvecht (ook de Carnegiedreef) moet veiliger worden! Start met de
gevaarlijkste plekken, niet met verspilling van het geld aan het opheffen van de bussluis.
Verkeersbeleid
Er zijn meer bussluizen en -banen in de stad. In het algemeen op plekken waar de bus wél
welkom is, maar doorgaand verkeer en sluipverkeer niet. Deze bussluizen en -banen liggen soms
ook in de buurt van winkelgebieden. Winkeliers hopen vaak dat meer auto’s in de buurt direct leidt
tot meer klandizie. Ik herinner u aan het (afgewezen) burgerinitiatief om de busbaan bij
winkelcentrum Vleuten open te stellen. In SRSRSB heeft u het verkeersbeleid vastgelegd. Dat
beleid is na ruime inspraak met de hele stad tot stand gekomen. Daarin wordt verkeer zoveel
mogelijk via geschikte, veilige routes geleid met voldoende capaciteit. Met bussluizen en
fietspaaltjes wordt doorgaand verkeer via woonstraten tegengegaan. Wij verzoeken u om u aan
het beleid te houden dat u zelf heeft vastgesteld. En niet hapsnap op verzoek van een aantal
winkeliers uw breed gedragen beleid teniet te doen. De totale omzet voor het totaal aan winkels
blijft immers gelijk.
Bij opheffen van de bussluis kunnen mensen die ten noorden van de bussluis wonen, makkelijker
naar winkelcentrum Overvecht doorrijden. Zodat opheffen van de bussluis zelfs ten koste zou
kunnen gaan van de klandizie van winkelcentrum de Klop.
Draagvlak
Het burgerinitiatief is door 380 mensen ondertekend. Op verzoek van de initiatiefnemer hebben
mensen hun naam, handtekening en adres op een lijst ingevuld. In een winkel is het eenvoudig
om op die manier handtekeningen te verzamelen. (In Vleuterweide had men een petitie met 5.000
handtekeningen). Na vaststelling van het verkeersbesluit om de bussluis op te heffen, zijn er 112
bezwaren ingediend. Al die mensen hebben de moeite genomen om een bezwaar te formuleren
en tijdig in te dienen. Een deel van deze mensen is ook naar de hoorzitting gekomen, ondanks dat
ze bijvoorbeeld slecht ter been zijn. Bijgevoegd is het verslag van de hoorzitting. Het verslag is
een kort verslag en geen letterlijk verslag. De angst van iemand met een scootmobiel dat de
Paranadreef straks niet meer over te steken zou zijn, omdat haar scootmobiel niet op het
middeneilandje past, is er bijvoorbeeld niet in terechtgekomen.
Het burgerinitiatief geeft alleen maar aan dat er een aantal bewoners en winkeliers zijn die de
bussluis ergerlijk vinden. Uit het aantal bezwaren en uit de bezwaarmakers (Bewonersplatform, UOV, Fietsersbond) blijkt dat er breed gedragen serieuze bezwaren zijn tegen het opheffen van de
bussluis. De suggestie van de initiatiefnemer dat de “bewoners jullie eeuwig dankbaar zullen zijn”
gaat alleen op voor de ondertekenaars, niet voor de hele wijk.
Met een burgerinitiatief kunnen bewoners een onderwerp agenderen voor de gemeenteraad. Bij
burgerinitiatieven is het daarna aan de Raad om een inhoudelijke beoordeling te maken. Net
zoals bij het burgerinitiatief voor het Zandpad of Busbaan Vleuterweide.
Geluid
Bijgevoegd sturen wij u de geluidskaarten van Overvecht uit 2016, met de geluidbelasting
overdag en ’s nachts. De pijl wijst naar de plek van de bussluis. Op de nachtkaart hebben we met
een dunne lijn aangegeven waar meer verkeer te verwachten valt en dus een toename van de
geluidsbelasting. In het geluidsbeleid wordt ernaar gestreefd om minder geluidsbelasting op
woningen te krijgen. Bij openstellen van de bussluis zullen woningen langs de Paranadreef, de
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Amazonedreef en de Japuradreef en de Orinocodreef meer geluid te verduren krijgen. Dat is
strijdig met uw beleid en we kunnen ons niet voorstellen dat er aanwonenden zullen zijn die blij
zijn met het extra geluid. Voor een deel van de woningen zal de toename zo groot zijn dat u
maatregelen moet treffen. Voor een ander deel blijft de toename binnen de normen en hebben de
bewoners het extra geluid maar te verduren.
Wij verzoeken u om de bussluis te laten liggen. Hij ligt er niet voor niets.Met het geld dat nodig is
om de bussluis weg te halen kunt u de verkeersveiligheid in heel wat straten verbeteren door bij
rioolvervangingen de weg opnieuw in te richten als 30-km gebied. Ook kunt u met het geld voor
geluidsisolatie bestaande geluidsbelaste woningen isoleren.
Metvriendelijkegroet,
NamensdeFietsersbond
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Registratienummer: 5458496 (Hoofdzaak)
KORT ZAKELIJK VERSLAG VAN DE HOORZITTING, gehouden op 31 oktober 2018 om 15.30 uur,
kamer V35.
Betreft: 112 bezwaarschriften
Inzake: het besluit van 15 juni 2018, gepubliceerd op 21 juni 2018, waarbij twee
verkeersmaatregelen zijn genomen aan de Amazonedreef, namelijk:
-

het intrekken van een bussluis met een geslotenverklaring in beide richtingen voor
voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee (C1) met het onderbord
“Uitgezonderd lijnbussen (OB104) en ontheffingshouders”, verwijderen bord C1, en

-

het vaststellen van een verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer in
tegengestelde richting (F5) en bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer
dat van deze richting nadert voor laten gaan (F6); plaatsing van 2 borden: F5 en F6.

Het horen geschiedt door

(voorzitter) en

(secretaris), beiden werkzaam voor de

afdeling Juridische Zaken van Interne Bedrijven. Het hoofd van de afdeling Juridische Zaken en
door hem aangewezen medewerkers zijn ingevolge artikel 9 van de Verordening inzake de
behandeling van bezwaar- en beroepschriften belast met het horen van belanghebbenden
namens het college van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester.
Voorts zijn de volgende bezwaarmakers aanwezig:
1. Mevrouw
2. De heer
3. Mevrouw

namens de Fietsersbond

4. De heer

namens Q-Buzz

5. De heer

namens het Bewonersplatform Overvecht

6. De heer
7. Mevrouw
8. Mevrouw
9. Mevrouw
Enkele andere bezwaarmakers waren als toehoorder aanwezig tijdens de hoorzitting.
Het besluit is verdedigd door:
1. Mevrouw
2. De heer

(
(

3. De heer

(

4. Mevrouw

(
******

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en legt de te volgen procedure uit. Vervolgens krijgen
de bezwaarmakers de gelegenheid het bezwaarschrift mondeling toe te lichten.
Mevrouw
Zij geeft aan dat de reistijd voor de auto’s wel langer duurt door de bussluis, maar dat de
bussluis wel fijn is voor een leefbare omgeving voor de bewoners. Door het intrekken van de
bussluis wordt als het ware een kraan opengezet voor het verkeer. De lusten voor het intrekken
van de bussluis zijn voor de auto’s, maar de direct omwonenden krijgen te maken met de lasten.
De veiligheid en leefbaarheid dienen te prevaleren boven de snelheid en bereikbaarheid.
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Daarnaast is er sinds 1990 niets veranderd aan de wegstructuur en parkeerplaatsen e.d. De
bereikbaarheid was vroeger geen probleem. Zij is van mening dat de bereikbaarheid van de Klop
geen issue is, want het is goed bereikbaar.
De heer
Hij sluit zich aan bij het verhaal van zijn voorganger. De wijk wordt gekarakteriseerd door luwte.
Op de Paranadreef komt vooral bestemmingsverkeer. Wanneer je niets te zoeken hebt in de wijk
dan kom je er niet. Zonder de bussluis wordt de Amazonedreef opengesteld voor doorgaand
verkeer. Hij is van mening dat de Einsteindreef en Carnegiedreef de aangewezen wegen zijn om
de wijk te bereiken. Deze wegen kunnen de capaciteit ook aan. Hij heeft zelf de afstand afgelegd
en het duurde slechts 3 à 4 minuten bij normale verkeersdrukte. Is het openzetten van de
bussluis het wel waard voor slechts een kleine marge in tijdswinst? De reden dat de heer
bezwaar heeft gemaakt is dat er een versmalling in de weg is en waardoor er meer
overlast door de auto’s zal worden veroorzaakt. De bus zal hierdoor ook meer vertraging
krijgen.
Mevrouw

namens de Fietsersbond

Zij verwijst naar het verkeersplan waaraan de gemeente zich moet houden. De Amazonedreef is
daarin de hoofdfietsroute. Er is geen ruimte voor fietspaden en met meer verkeer krijg je geen
veilige fietsroute. De drukte moet omlaag.
Het recht op leven uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft directe werking.
Het Rijk dient de verkeersveiligheid te waarborgen en daarmee het recht op leven.
Daarnaast kloppen de argumenten om de bussluis weg te halen niet. Als de Carnegiedreef niet
veilig is, dan dient deze aangepast te worden. De Amazonedreef is slechts voor een deel van de
gebruikers effectief. Het extra omrijden geldt slechts voor kleine lokale stukjes. Men kan die
afstanden beter op de fiets afleggen.
Ten aanzien van het argument met betrekking tot het aantrekken van bezoekers voor
winkelcentrum De Klop geeft mevrouw

aan dat het winkelcentrum Overvecht meer winkels

heeft. Wanneer de bussluis weggaat zullen de bezoekers eerder naar het winkelcentrum
Overvecht gaan.
Er zijn meer winkelcentra in de stad en deze willen allemaal meer klanten. Moeten alle
bussluizen dan opengezet worden vraagt mevrouw

zich af. Er is geen reden om de bussluis

weg te halen. Het is hooguit een verschuiving. Mevrouw

nodigt uit om de fiets te nemen en

het niet makkelijker te maken voor de auto’s.
De heer

namens Q-Buzz

In reactie op het verhaal van mevrouw

spoort de heer

aan om de bus te nemen.

Door het openstellen van de bussluis is de kans aanwezig dat dit extra reistijd veroorzaakt. Er
dienen dan extra bussen en extra personeel te worden ingezet. Dit draagt niet bij aan de
kwaliteit en betaalbaarheid van openbaar vervoer.
Door het toenemen van de rijtijd brengt extra kosten met zich mee voor het extra materieel.
Veel belangrijker is echter de veiligheid. Er is een versmalling van 40 meter met een halte. Dit is
een oorzaak voor vertraging voor het overige verkeer en dit kan tot de nodige agressie leiden.
Dit is al te zien op andere plekken in Overvecht. Er is vrees dat dit tot onverkwikkelijke situaties
zal leiden vanwege de voorrangregels. Indien de bussluis open wordt gezet, dan zal moeten
worden bezien of de Amazonedreef nog een geschikte route voor het busverkeer is. De
veiligheid staat voorop, ook die van de buschauffeurs. De chauffeur is namelijk in veel gevallen
verantwoordelijk.
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De heer

- Bewonersplatform Overvecht

Hij geeft aan dat hij in de buurt woont. Het is goed dat er een burgerinitiatief mogelijk is, maar
als hij kijkt naar de totstandkoming, dan ziet hij dat het onafgewogen tot stand is gekomen.
Het blijkt dat veel mensen niet op de hoogte waren dat dit speelde. Pas nadat het in de raad was
behandeld, kwam het onder de aandacht. De indruk van het bewonersplatform is dat veel
argumenten niet zijn betrokken in de afweging. Uit de stukken blijkt dat de bereikbaarheid van
het winkelcentrum Klop een belangrijke overweging is geweest. Dat is echter zo marginaal en
dient weinig gewicht te hebben ten opzichte van wat het weghalen van de bussluis betekent voor
de verkeersdrukte en de veiligheid van de Amazonedreef en de omgeving.
Het is een stap terug in een duurzame en veilige inrichting, welke nu al nauwelijks is
gerealiseerd. De bussluis is een belangrijke rem op het doorgaand verkeer in het gebied. De
Carnegiedreef is de aangewezen weg voor het doorgaand verkeer. Als daar problemen zijn, dan
moet dat op zich bekeken worden en dat kan niet worden opgelost door het weghalen van de
bussluis en het intensiveren van het autoverkeer. De positie van de fietsers en bussen
verslechtert hiermee. Het is aldus een slecht plan en niet goed afgewogen.
De heer
Hij woont op de Paranadreef. De bussen moeten elkaar voorrang verlenen vanwege het
ruimtegebrek. De betonnen platen gaan weg, maar de huizen blijven staan. Het vrachtverkeer
en de personenauto’s moeten elkaar voorrang geven. Daarnaast wordt op de Paranadreef zeer
hard gereden. Er is eerder een vrouw overreden vanwege de hoge snelheid. De wegversmalling
blijft nu staan, maar wanneer de weg breder is kan het verkeer makkelijker door.
De voorzitter vraagt aan de heer
aangepast? De heer

of hij geen bezwaar meer heeft indien de straat wordt

antwoordt dat het aan de ene kant wel zo is, maar aan de andere kant

dient er bij de Paranadreef nog steeds voorrang te worden gegeven. Nu wordt er meer genomen
dan gegeven.
Mevrouw
Zij sluit zich aan bij de voorgaande bezwaren. Zij heeft begrepen dat de bussluis toentertijd is
geplaatst vanwege de dodelijke ongelukken bij de Paranadreef. Er is een zwembad en er wonen
veel oude mensen. Het is daarom niet handig om de situatie terug te brengen naar de eerdere
gevaarlijke situatie.
Zij heeft zelf een roetmeting gedaan via de site van het RIVM. Het resultaat ligt tussen de 4 en 5.
Straks zal het verkeer toenemen en dat staat haaks op het beleid van de gemeente. Er zal meer
roet in de lucht komen. Zij hebben allemaal recht op een schone lucht en veilig verkeer.
In Engeland is er onderzoek verricht naar het effect van roet op de gezondheid van mensen. Het
veroorzaakt longziektes en kanker. Dit kost een stuk van de gezondheid, vooral van de
bewoners die al longproblemen en kanker hebben.
Het kruispunt bij de Carnegiedreef is niet zo lang geleden gerealiseerd en het is een gevaarlijk
kruispunt geworden. Het is gerealiseerd door de gemeente. Ergens is dat dus niet goed gegaan.
De Carnegiedreef is een parallelweg van de Amazonedreef en het zal misschien maar 1 minuut
tijd schelen om door de Amazonedreef te rijden. Het huidige besluit staat haaks op wat de
gemeente ambieert.
Mevrouw
Mevrouw

wil graag een aanvulling doen. Zij geeft aan dat er scholen in de buurt zijn en

dat er kinderen naar het zwembad gaan. De kinderen hebben geen inzicht in de
verkeersstructuren. De belangen van de kinderen dienen meegenomen te worden.
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Voorts vraagt zij aan de medewerkers van de gemeente of zij de positie op het kruispunt van de
Amazonedreef en de Paranadreef kennen. De Amazonedreef komt blind op de Paranadreef uit,
waar flink hard wordt gereden. De bus gaat hier linksaf. Rechts komen er geen bussen, daar kan
men dus makkelijker oversteken. Omdat er geen oversteekplaats is, ben je overgeleverd aan het
mededogen van de autorijders. Daarnaast is het rustpunt tussen beide rijbanen erg smal. Je
moet hier goed opletten. Als de Amazonedreef wordt opengesteld, dan komt er meer verkeer en
er is al slecht zicht vanwege het gezondheidscentrum. Mensen steken nu schuin over en
proberen zelf een oplossing te vinden voor de situatie. Het is een lastig kruispunt, als je hier aan
gaat beitelen, dan moet je dat eerst zelf ter plekke ervaren.
Mevrouw
Ze geeft aan dat ze het kruispunt goed kent. Recent heeft er bijna een aanrijding
plaatsgevonden, de auto kon nog net stoppen. De slaapkamer van haar woning is aan de kant
van de Paranadreef en zij hoort veel geluid in de avonden van de gierende banden van de
remmen van de auto’s. Ook ziet ze vaak dat de fietsers moeite hebben om over te steken.
Daarnaast hebben de ouders het heel lastig, het is echt een gevaarlijk kruispunt. Ze vraagt de
gemeente om het besluit alsjeblieft niet uit te voeren. Ze kan garanderen dat het fout gaat. Een
jaar geleden is er een dodelijk ongeval geweest en even later nog een ongeval. Toen moest een
traumahelikopter ter plaatse komen. De automobilisten in Overvecht zijn niet te vertrouwen,
vaak zijn het jongeren en zij houden zich niet aan de regels.
Mevrouw
Zij geeft aan dat zij graag het juridisch kader wil uitleggen. Het college heeft
beoordelingsruimte bij het nemen van verkeersbesluiten. De noodzaak van een verkeersbesluit
hoeft niet aangetoond te worden. Wel dient inzichtelijk te worden gemaakt welke belangen uit
artikel 2 van de Wegenverkeerswet zijn afgewogen in de belangenafweging. Met dit besluit wordt
de doorstroming gediend en de vrijheid van het verkeer wordt gewaarborgd. Ook zijn andere
belangen betrokken.
Het collegebesluit is genomen ter uitvoering van het raadsbesluit waarbij is ingestemd met het
burgerinitiatief om de bussluis op de Amazonedreef te verwijderen. De raad heeft naar
aanleiding van het burgerinitiatief een integrale belangenafdeling gemaakt. Het college is van
mening dat zij op basis van die belangenafweging en de eigen belangenafweging tot dit
verkeerbesluit heeft kunnen komen. De naar voren gebrachte nadelige gevolgen zijn naar het
oordeel van het college niet onevenredig in verhouding tot de met het verkeersbesluit te dienen
doelen, namelijk doorstroming van het verkeer, het vergroten van de bereikbaarheid van een
gedeelte van de Amazonedreef voor bewoners en van het winkelcentrum De Klop.
De heer
Hij geeft aan dat vandaag het verkeersbesluit ter uitvoering van het raadsbesluit aan de orde is.
De raad heeft besloten om de druppel weg te halen, dat is het betonnen gedeelte in de rijbaan.
Hiermee wordt het mogelijk dat ook ander verkeer dan de bus op de weg kan rijden. Ook is
besloten om de huidige halte met de fietspaden te laten liggen en een om-en-om-regeling vast
te stellen. Dit is een voorrangsregeling om er voor te zorgen dat men elkaar niet vast rijdt.
Hiervoor heb je een verkeersbesluit nodig. Nu staat er een bord met Geslotenverklaring in beide
richtingen met onderbord welke de weg alleen toegankelijk maakt voor bussen. Om dat weg te
halen heb je ook een verkeersbesluit nodig.
Op het betreffende gedeelte rijdt nu bestemmingsverkeer. Hier komt doorgaand verkeer bij, met
name naar het winkelcentrum. Qua capaciteit kan de weg dat aan. Daarnaast is deze dreef
vergelijkbaar met wegen als de Donaudreef, Neckardreef, Theemsdreef, Wolgadreef etc. Dit zijn
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dreven waar een bus rijdt, zonder een aparte fietspad. Er worden geen capaciteitsproblemen
verwacht en ook geen vertragingen voor de bus. De breedte van de weg is voldoende.
Verder geeft de heer

aan dat de bus niet gehinderd moet worden en dat het om een

hoofdfietsroute gaat. Men moet ruimte en comfort bieden voor een goede plek op de weg voor
de fietsers. Na verwijdering van de bussluis is er in beginsel voldoende plek aanwezig voor de
fietsers en de breedte is voldoende zodat auto’s en fietsers naast elkaar kunnen rijden.
De Amazonedreef is een langgerekt geheel met zijwegen. Ondanks dat de fietsers geen eigen
fietspad hebben, gaat dat wel samen zoals bij de andere genoemde voorbeelden. Ter plaatse van
de bussluis blijven de fietspaden bovendien bestaan.
In de raad is ook gesproken over de evaluatie en monitoring. Onlangs is er onderzoek een
zogenoemde nulmeting gedaan naar de huidige situatie, nu de bussluis er nog ligt. Dit zal als
basis dienen voor herhalingsmetingen en tellingen, zodat de effecten na verwijdering van de
bussluis kunnen worden onderzocht. Dit is ook van belang om de situatie goed in de gaten te
kunnen houden, zoals is toegezegd in de commissie, en om bij te kunnen sturen op het moment
dat het verkeer uit de hand loopt. Maar die verwachting is er op voorhand niet. Ook ligt het niet
voor de hand dat er meer verkeer gaat rijden dan op de eerder genoemde vergelijkbare wegen.
Als laatste punt geeft de heer

aan dat de raad heeft besloten dat de huidige versmalling

in de weg blijft liggen. Verwacht wordt dat deze versmalling als een soort knip gaat werken,
waarbij de route net iets minder aantrekkelijk wordt voor het doorgaand verkeer. Daarnaast
wordt het met de om-en-om-regeling voor iedereen duidelijk wie er voorrang heeft.
Ten aanzien van de bus wijst de heer

er op dat het bij wet is geregeld hoe men handelt

bij wegrijdende bussen, dan dient men voorrang te geven aan de bus. Dat is hier ook aan de
orde.
De voorzitter
Zij geeft aan dat tijdens de bezwaarprocedure het verkeersbesluit volledig wordt heroverwogen.
In reactie op de vraag van mevrouw

wat de procedure hierna zal zijn, legt de voorzitter

uit dat indien het college het besluit in stand houdt en de bezwaren niet worden gehonoreerd,
de bezwaarmakers in beroep kunnen gaan. Dit zal ook in de beslissing op bezwaar komen te
staan. Men kan in ieder geval in beroep bij de rechtbank en eventueel een voorlopige
voorziening aanvragen om te voorkomen dat de verkeersmaatregel wordt uitgevoerd.
De voorzitter geeft vervolgens aan dat de eerste ronde heeft plaatsgevonden en dat men nu de
gelegenheid krijgt voor het slotwoord.
Mevrouw
Zij geeft aan dat er is gesproken vanuit diverse perspectieven en dat dit een compleet beeld
geeft. Verder wil zij extra onder de aandacht brengen dat er een school ligt in dit gebied en dat
het nu al geen prettige oversteekplaats is voor de kinderen, maar dat het straks nog vervelender
zal worden.
De heer
Hij vindt het opmerkelijk dat het belang van de doorstroming van het verkeer zo zwaar lijkt te
wegen ten opzichte van de andere belangen. Met name omdat er slechts een marginale winst
wordt geboekt in het verkeer, vraagt hij zich af of er zo veel waarde moet worden gehecht aan
de doorstroming. Het pijnpunt in deze situatie in vergelijking met de andere genoemde dreven,
is de wegversmalling. Dit is niet aan de orde bij de andere dreven.
Mevrouw

namens de Fietsersbond

Ten aanzien van de doorstroming van het verkeer geeft zij aan dat het verkeer niet alleen ziet op
auto’s, maar ook betrekking heeft op voetgangers en fietsers. De vrijheid van het verkeer aan de
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Paranadreef laat te wensen over. De vrijheid van het verkeer wordt niet verbeterd voor de
voetgangers, maar slechts voor de chauffeurs. Het is hooguit een winst van een minuut. Zo
oncomfortabel is de huidige route niet. Daarnaast kunnen ze ook de fiets nemen. Er wordt
gezegd dat de weg breed genoeg is. Zij vindt 9 meter te breed. In een verblijfsgebied dient deze
5 meter te zijn, ander wordt er te hard gereden. Het is net een racebaan en dat moet je niet
willen. De buschauffeurs weten zich wel te gedragen. Maar er wordt harder gereden door andere
chauffeurs. Bij een 50 km weg is de overlevingskans bij een ongeluk klein. Dit kan worden
voorkomen door een verkeersdrempel aan te leggen. Maar dat is geen goed plan voor de bus. De
veiligheid van het verkeer en de bewegingsvrijheid dient voorop te staan.
Ten aanzien van de vergelijking met de andere dreven geeft mevrouw

aan dat deze andere

dreven ook geen fijne wegen zijn. Die wegen ziet de Fietsersbond ook graag veranderd. Dat de
andere dreven slecht zijn is geen reden om de Amazonedreef net zo slecht te maken. De
bereikbaarheid wordt niet verbeterd voor de voetgangers en fietsers. Utrecht heeft de ambitie
om een wereldstad te worden voor fietsers. Dit is een goede kans om daaraan bij te dragen.
De heer

namens Q-Buzz

Hij wil graag reageren op de laatste opmerking die door de heer

is gemaakt, namelijk

het punt dat er voorrang moet worden verleend aan de bus. Het grootste probleem is om langs
de halte te komen. En zij vrezen ervoor dat er vertraging gaat ontstaan en dat deze gaat
oplopen, waardoor er situaties met agressie kunnen ontstaan.
Voor Q-buzz zou het een hele stap zijn om in beroep te gaan tegen de beslissing op bezwaar. Er
is ook een derde partij, namelijk de provincie. Indien blijkt dat door het openstellen van de
bussluis de rijtijd toeneemt, dan zal er meer subsidie nodig zijn van de provincie. Dan zal tegen
de gemeente worden gezegd, of we gaan minder rijden, of we willen compensatie op een andere
punt waar de doorstroming goed wordt geregeld. De kosten voor extra inzet zal voor één bus
inclusief het rijden ervan
De heer

tot

euro per jaar kosten.

- Bewonersplatform Overvecht

Hij benoemt dat hij veel waardering heeft voor hetgeen door verschillende sprekers naar voren is
gebracht. Met de verschillende ervaringen wordt hier een sterk verhaal neergelegd. In de
toelichting die is gegeven door de ambtenaren heeft hij alleen gehoord dat de weg het aankan,
maar hoort hij weinig afweging van de belangen die hier naar voren zijn gebracht. Hij zou aan
het college willen meegeven dat het juridisch wellicht klopt en dat de weg het misschien aan zou
moeten kunnen, maar dat er geen goede afweging is gemaakt. De bewoners kwamen er pas bij
de behandeling door de raad achter dat de bussluis weg zou gaan. De bezwaren die hier naar
voren zijn gebracht zijn niet zichtbaar in het burgerinitiatief die is ingediend.
Mevrouw
Zij vraagt of er ook advies is gevraagd aan de lokale politie. Mevrouw

antwoordt dat dat

is gebeurd.
Mevrouw

geeft vervolgens aan dat de nulmeting die recent is uitgevoerd een geflatteerde

meting is ten aanzien van de doorstroom. De nulmeting had veel eerder moeten worden
uitgevoerd. De huidige situatie is nu al gevaarlijk. Ze geeft aan dat ze zelf veel met de bus reist
en vaak een koffer mee heeft. Bij het uitstappen van de bus wordt het dan gevaarlijk vanwege de
verhoging en bij veel auto- en fietsverkeer.
De heer
Hij geeft aan dat de Einsteindreef vaak vastloopt en merkt op: Laat ze maar vaststaan, dan
nemen ze vanzelf de fiets.
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Mevrouw
Zij verwijst naar een bericht op de website van de gemeente Utrecht van 2 oktober 2018, waarin
staat dat er een grootschalige gezondheidspeiling heeft plaatsgevonden onder de inwoners. Met
deze informatie kan de gemeente werken aan een gezonde toekomst en leefbaar Utrecht. Dit
zijn de eigen woorden van de gemeente geeft mevrouw

aan.

Nu er is verwezen naar de andere dreven zal zij ook die locaties testen op roetuitstoot en
onderzoeken of de Amazonedreef vergelijkbaar is met de genoemde andere dreven.
Ook wil ze graag weten op welke termijn antwoord wordt gegeven op de bezwaren.
Mevrouw
Zij geeft aan dat het bezwaar geen opschortende werking heeft, maar dat het verkeersbesluit 6
weken na datum besluit in werking treedt. Deze 6 weken zijn al voorbij, maar er is er voor
gekozen om de procedure af te wachten.
De heer
Hij geeft aan dat de gemeente zelf nog een milieuonderzoek zal laten doen, waaronder naar het
geluidsaspect.
Voorzitter
De voorzitter vraagt op welke termijn het onderzoek zal worden gedaan en zij geeft aan dat zij
de resultaten van het onderzoek graag meeneemt bij de voorbereiding van de beslissing op
bezwaar.
De heer
Mevrouw

antwoordt dat het onderzoek op korte termijn zal plaatsvinden.
namens de Fietsersbond

Zij vraagt of er tijdens de nulmeting ook de snelheid is gemeten.
De heer
Hij geeft een toelichting op het begrip nulmeting. Hierbij wordt de huidige situatie in beeld
gebracht. Er wordt gekeken wat voor verkeer er rijdt. Bij de nulmeting hebben er tellingen
plaatsgevonden en er is gekeken naar de afslagbewegingen. De snelheid is niet gemeten. Dit is
voor een groot gebied in Overvecht Noord gedaan om later te kijken wat er in het verkeer is
gewijzigd. Door de meting zie je ook dat er illegale rijders zijn.
In het college is bij de afweging een vergelijking gemaakt van de positieve en negatieve punten.
Er zijn meer positieve punten. Hierbij is gekeken naar de capaciteit en ruimte voor de fietsers
naast de auto’s, de wegvakken en of het verkeer goed doorstroomt. In deze vergelijking zijn de
aspecten gezondheid en lucht niet meegenomen.
De voorzitter
Zij geeft aan dat er een einde is gekomen aan de hoorzitting.
Eén van de bezwaarmakers verwijst nog naar de vergelijking met de andere dreven. De
bezwaarmaker woont nog niet zo lang op de Paranadreef en weet niet waar de andere dreven
liggen. Is er bij de vergelijking ook rekening gehouden met het feit dat het hier om een kruising
gaat. Er wordt namelijk gesproken over een ‘knip’, waardoor bussen en vrachtwagens op elkaar
moeten wachten.
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De heer
Hij geeft aan dat er een verkeerskundige vergelijking is gemaakt en er is bekeken of er grote
problemen zullen ontstaan vanwege de capaciteit en of er wel of niet hinder zal ontstaan. Dat is
niet aan de orde. Bij het kruispunt kan al het verkeer de hoek om. Doordat er meer verkeer zal
komen zal men misschien langer moeten wachten bij het oversteken. Dat is geen reden om van
het besluit af te zien.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en toelichting. Gestreefd wordt naar een
behandeling van de bezwaren voor kerst. De aanwezigen namen dat voor kennisgeving aan.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de hoorzitting.

De heer

vraagt nog of het mogelijk is om de beslissing op bezwaar digitaal te verzenden,

zodat het voor hem makkelijker is om het in de wijk de verspreiden. De voorzitter geeft aan dat
de beslissing op bezwaar aan de individuele bezwaarmakers per post zal worden verzonden.

Voor akkoord:

Voorzitter

WhatsApp-chat met +31 6
24-09-19 09:25 - Berichten en oproepen in deze chat zijn nu beveiligd met
end-to-end versleuteling. Tik voor meer informatie.
24-09-19 09:25 - +31 6
Hoi
Ook even via Whatsapp: lukt het om opmerking uit staf Bussluis Amazonedreef te
verwerken vandaag of morgen?
24-09-19 11:42 : Ja, ben vanmiddag nog even op het sku en
morgen deels thuis aan het werk. Jij,
en ik zijn er in ieder
geval bij donderdag. Ik zal nog ff met
schakelen over mogelijke
scenario's. Zijn de middelen voor 2019 van de aanpak 30 km allemaal ingezet? Of
is er nog budget over?
Groeten,
24-09-19 11:48 - +31 6
Ok!
2019 is al ingezet, of gereserveerd voor Prijsvraag 30.
Uitvoering verwijderen bussluis zal pas vanaf 2021 kunnen. Grootste uitgave zal
dan dus zijn. 2020 gebruiken we dan voor de planfase. Ook dat kost geld
natuurlijk, maar dat past ruim binnen budget van Impuls 30 voor 2020.

Pagina 1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 25 februari 2019 16:38
;
;
;
RE: Wijkraadadvies bussluis Amazonedreef voor staf 11/2

Hoi
Ik denk dat het goed is even te overleggen met
over de 30 km. En daarnaast zou ik ook de
stavaza mbt beroep van fb noemen. En de voorlopige voorziening die zij zouden vragen aan de
rechtbank.
Met vriendelijke groet,

T
@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte


Van:
Verzonden: maandag 25 februari 2019 16:32
Aan:
;
;
CC:
;
Onderwerp: FW: Wijkraadadvies bussluis Amazonedreef voor staf 11/2
Urgentie: Hoog



Beste

en

en

In de staf van 11/2 heeft de wethouder gevraagd het wijkraadadvies nog iets aan te scherpen. Met
name ging dit over de 30 km aanpak in Overvecht in het kader van het programma Verkeersveiligheid.
Ik heb de brief die ik heb gemaakt nog eens goed bestudeerd (zie bijlage brief B&W). Maar ik kan
eerlijk gezegd niet bedenken waar die aanscherping zou moeten komen. Want de 30 km aanpak staat
er precies zo is, zoals
het volgens mij gaat doen.
Als jullie wellicht een idee hebben waar het nog wat scherper kan, dan hoor ik dat graag. Dan kan ik
hem namelijk aanpassen en doorsturen voor het college.

Met vriendelijke groet,

T 030 @utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 25 juli 2019 9:28
bussluis werkzaamheden

Ha
Ik probeerde je te bellen, maar mijn telefoon doet raar.
vraagt of hij zijn werkzaamheden voor de Amazonedreef kan beëindigen en kan overdragen naar
van Overvecht.
Lijkt mij prima, maar dan wel na de cie op 25 september. Wat jij?
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:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 25 september 2019 9:38
;
;
RE: Bussluis Amazonedreef nav staf

Dag allen,
Hierbij mijn reactie op de concrete vragen van Lot, en daarna enkele scenario’s. Hoor graag
opmerkingen of vragen!
x

Is er vanaf 2022 of 2023 (wel) geld beschikbaar voor een herinrichting van de bussluis vanuit
de Aanpak 30 km? Kan dat al toegezegd worden? @
In 2022 is er 5 ton, vanaf 2023 1 mln per jaar (tot 2040, totaal 19,75 mln). Het blijft zo dat de
Amazonedreef mét bussluis een veilige weg is en dat er vanuit die optiek geen directe aanleiding is om
de weg aan te pakken. Wél mag de weg 30 worden, mits OV en noodhulpdiensten ook akkoord zijn.
Maar ook dan zijn er wegen in Overvecht, Kanaleneiland en daarbuiten waar de urgentie groter is en
sneller kansen op werk-met-werk liggen.
x

Wanneer is er geld beschikbaar vanuit andere potjes?
o Weg -> voorlopig niet,
vraagt nog een keer na, kan er iets naar voren worden
gehaald?
o Riolering -> Tussen 2020-2040 vervanging riolering heel Overvecht. Nog geen specifieke
planning per straat. Er is flexibiliteit mogelijk om werk met werk te maken en de
Amazonedreef eerder in te plannen (maar niet over slechts een klein stukje). Deze info
heb ik van Han van Ringelestein en is anders dan de info dat dit nog niet voorzien is
voor de komende 5 jaar.
Ik hoor vandaag van
of zij ruimte zien.
o
o
o
o
Enige optie is

Gas -> Broze leiding?
vraagt na bij
Klimaatadaptatie ->
euro
Fiets -> geen middelen hiervoor geprogrammeerd
Andere?
nog het MPB. We kunnen het project opvoeren voor het MPB 2020.

Mogelijke scenario’s
Uitgangspunt is dat altijd een ‘zwaar’ maatregelenpakket nodig is om de negatieve effecten op
verkeersveiligheid en geluid te compenseren. De totale kosten bedragen Valt mln tot V mln
i duren altijd 1-1,5 jaar.
(onderzoek, planvoorbereiding, uitvoering). Onderzoek en planvoorbereiding
Aantal mogelijke scenario’, variërend van 0-optie (intrekken raadsbesluit) en faseren tot zo snel
mogelijk uitvoeren dmv inzet Impuls 30-middelen.
0. Intrekken van raadsbesluit en bussluis laten liggen
1. Faseren
a. door op een passend moment uit te voeren, gekoppeld aan Aardgasvrij Overvecht.
Uitvoer ergens in periode 2020-2030
b. door inzet MPB. Eerst onderzoek naar verkeerseffecten (+/mln). Kan uit Impuls
30km budget voor 2020. Daarvoor Reservering onvoorzien gebruiken en de Korfoedreef
nu niet doen.
Vervolgens aanvraag uit MPB doen om financiering van planvoorbereiding en uitvoering
te regelen. Planvoorbereiding start dan 2e helft 2020
2. Snel uitvoeren
a. Herprogrammeren middelen uit programma’s Openbare Ruimte (Ruimte, BORG)
PM Reactie Erwin Rebergen
b. Volledig opvangen binnen budget Impuls 30
1

Onderzoek en planvoorbereiding duurt 1-1,5 jaar en kosten naar verwachting
–
mln. De ruimte hiervoor vinden door Onvoorzien uit 2020 en 2021 in te zetten (daarmee
geen flexibiliteit), Korfoedreef, Heldammersingel en Woonboulevard niet te doen.
Vervolgens in 2021 uitvoering. Alle Impuls 30-projecten uit 2021 starten dan later. En
ook groot deel van budget 2022 is nodig.

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 23 september 2019 14:56
Aan:
;
CC:
;
Onderwerp: Bussluis Amazonedreef nav staf



Dag allen,
Naar aanleiding van de staf vandaag nog een paar uitzoekpunten. Lot was o.a. op zoek naar een
wenkend perspectief en scenario’s.
x
x

x

Is er vanaf 2022 of 2023 (wel) geld beschikbaar voor een herinrichting van de bussluis vanuit
de Aanpak 30 km? Kan dat al toegezegd worden? @
Wanneer is er geld beschikbaar vanuit andere potjes?
o Weg -> voorlopig niet,
vraagt nog een keer na, kan er iets naar voren worden
gehaald?
o Riolering -> Tussen 2020-2040 vervanging riolering heel Overvecht. Nog geen specifieke
planning per straat. Er is flexibiliteit mogelijk om werk met werk te maken en de
Amazonedreef eerder in te plannen (maar niet over slechts een klein stukje). Deze info
heb ik van Han van Ringelestein en is anders dan de info dat dit nog niet voorzien is
voor de komende 5 jaar.
o Gas -> Broze leiding? Iriena vraagt na bij Fred Jonker
o Klimaatadaptatie ->
euro
o Fiets -> geen middelen hiervoor geprogrammeerd
o Andere?
Geluid: hoe moeilijk en hoe gebruikelijk is het om van ons geluidbeleid af te wijken? Houdt een
afwijking hiervan stand bij de rechter? @
o Als er geen gevelmaatregelen worden genomen
o En wat als nader onderzoek uitwijst dat er meer autoverkeer zal gaan rijden dan we nu
denken en de geluidstoename >5dB is?

Met vriendelijke groet,

T 030 M 06 @utrecht.nl
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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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CC:
;
;
Onderwerp: RE: Wegdek Amazonedreef rondom bussluis
Hallo

Als je behalve de bussluis ook de omliggende stoepen meeneemt (oranje en rode vlakken behoudens
rechts onder deze is al gedaan)
duizend Euro.
Als alleen de directe omgeving van de bussluis doet 60,00/m2 met een grens op
duizend.
Dit jaar zitten we vol (portemonnee is leeg) volgend jaar is nu nog ruimte, laat maar weten of dit
genoeg is. Anders staan wij open voor onderhandelingen. Maar dit zijn wel de bedragen die wij
ongeveer kunnen bieden.

Met vriendelijke groet, 





@utrecht.nl



www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven
BORG, Cultuurtechniek
tractieweg 2






Van:
Verzonden: woensdag 25 september 2019 10:00
2

Aan:
Onderwerp: Wegdek Amazonedreef rondom bussluis
Dag

We spraken elkaar zojuist aan de telefoon. Er is een kans dat er rondom de bussluis op de
Amazonedreef een herinrichting plaats moet vinden. Dit wordt morgen in de raadscommissie
besproken.
Mijn vraag is dus, zijn er plannen om het wegdek op de Amazonedreef tussen de Rio Negrodreef en
Paranadreef binnenkort te vervangen? 
Of als dit nog verder in de toekomst ligt, zou dit wat naar voren gehaald kunnen worden, naar 2021?
Als het antwoord op één van de bovenste vragen ja is en er kan werk met werk gemaakt kan worden,
wat zou dan een indicatieve bijdrage vanuit wegbeheer kunnen zijn aan de herinrichting?
Ik hoor graag van je en zoals je aangaf rond een uur of 14.00 is prima.
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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<
dinsdag 26 maart 2019 14:52

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

@akd.nl>

FW: 20180213 Gemeente Utrecht cie. Stad en Ruimte avond.pdf
2019-03-25 AKD concept verweerschrift_17559501_1.DOCX

Beste


Dankje–ikhebcontactmet
via
Ikhadervoorgekozenomeersthetverweerteschrijvenmetdaarin
benoemddepuntenwaarikinputvanRuudnodighad,datleekmijhetminstbelastendquatijdvoor
Bijgaand
hetconceptverweer.Mochtjijnoggedachtenen/ofopmerkingenhebbendanhoorikdatgraag!

Mvg



From:
[mailto
@utrecht.nl]
Sent:dinsdag26maart201913:17
To:


Subject:RE:20180213GemeenteUtrechtcie.StadenRuimteavond.pdf[AKDͲPRACTICE.FID537464]

Ikbenernumeebezig.Julliehorenzsmvanmij.

Metvriendelijkegroet,


@utrecht.nl
www.utrecht.nl
GemeenteUtrecht
OntwikkelorganisatieRuimte






T030Ͳ






Van:

Verzonden:dinsdag26maart201910:36
Aan:
'
CC:

Onderwerp:RE:20180213GemeenteUtrechtcie.StadenRuimteavond.pdf[AKDͲPRACTICE.FID537464]

Beste


Hebjeverweerschriftmetbelangstellinggelezen.Lijktmeeengoedverweer!


1

Eenpaaropmerkingenindetekstopgenomen.Sorryvoorhet“rood”;weetniethoeikeenvriendelijkerkleurkan
kiezen.

Heeft
jealverdergeholpenenjevragenbeantwoord?

Istrouwensduidelijkwanneerdeuitvoeringvandebeideverkeersbesluitenwas,isgepland?Mijisdatontgaan
eerlijkgezegd,maarongetwijfeldzalhieroverzijngecommuniceerd.
(Ikvroegmedatafivmdespoedeisendheidenvovo).

Benmorgenweerbereikbaar.

Metvriendelijkegroet,


T030Ͳ

www.utrecht.nl/
GemeenteUtrecht
InterneBedrijven
JuridischeZaken&Inkoop
Stadsplateau1
woensdag&vrijdag
Postbus16200
3500CEUtrecht










Van:
[mailto
@akd.nl]
Verzonden:maandag25maart201911:27
Aan:

Onderwerp:RE:20180213GemeenteUtrechtcie.StadenRuimteavond.pdf[AKDͲPRACTICE.FID537464]

Beste


Dankjewel–ikhebhetmeegenomeninhetverweer!

Bijgaandtrefjeeeneersteconceptaanvoorhetverweer.IkhoorgraagjouwopͲofaanmerkingen.Verderlasikdat
erin2018onderzoekisverrichtnaardeverkeersintensiteiten.Magikdatontvangen?Iserergenseen(schriftelijke)
prognosevandeteverwachtenintensiteitenopdeAmazonedreefnahetverkeersbesluiten30km/ubesluit?

Isertoevalligalbeeldbijwanneerhet30km/ubesluitgenomenzalgaanworden?

Metvriendelijkegroet,



From:
[mailto
@utrecht.nl]
Sent:maandag25maart20198:29
To:

Subject:FW:20180213GemeenteUtrechtcie.StadenRuimteavond.pdf[AKDͲPRACTICE.FID537464]

Goedemorgen

2


Ikkreegonderstaandereactievan
!

Dedruppelwordtweliswaarweggehaald,maardaarhoeftgeenverkeersbesluitvoorgenomenteworden.

Aangezieniedervoertuigoverdedruppelheenkanrijden,ishetgeenfysiekemaatregelindevande
Wegenverkeerswet.



Metvriendelijkegroet,


T030Ͳ

www.utrecht.nl/
GemeenteUtrecht
InterneBedrijven
JuridischeZaken&Inkoop
Stadsplateau1
woensdag&vrijdag
Postbus16200
3500CEUtrecht










Van:

Verzonden:vrijdag22maart201914:01
Aan:
;

Onderwerp:RE:20180213GemeenteUtrechtcie.StadenRuimteavond.pdf[AKDͲPRACTICE.FID537464]

EriseenverkeersbesluitgenomenvoorhetintrekkenvandeC1.Dedruppelwordtweliswaarweggehaald,maar
daarhoeftgeenverkeersbesluitvoorgenomenteworden.

Aangezieniedervoertuigoverdedruppelheenkanrijden,ishetgeenfysiekemaatregelindevande
Wegenverkeerswet.

Metvriendelijkegroet,


T030Ͳ

@utrecht.nl
www.utrecht.nl
GemeenteUtrecht
OntwikkelorganisatieRuimte
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Van:

Verzonden:vrijdag22maart201910:10
Aan:
;

Onderwerp:FW:20180213GemeenteUtrechtcie.StadenRuimteavond.pdf[AKDͲPRACTICE.FID537464]
Urgentie:Hoog

Dag
en


Hoezathetookalweer?Wordtde“druppel”ookweggehaald?

vraagtzichafofvoorhetuitvoerenvandefysiekemaatregel,namelijkhetweghalenvande
druppel,
nieteenverkeersbesluitopgrondvanartikel15tweedelidWVWhadmoetenwordengenomen?


Mijstaatbijdateralleensprakezalzijnvananderebordenendatverdernietswordtgewijzigddusdataande
druppele.d.(dieeigenlijkgeendruppelmeeris)nietswordtgedaan.

Graagevenjulliehulp!

Metvriendelijkegroet,


T030Ͳ

www.utrecht.nl/
GemeenteUtrecht
InterneBedrijven
JuridischeZaken&Inkoop
Stadsplateau1
woensdag&vrijdag
Postbus16200
3500CEUtrecht










Van:
[mailto
@akd.nl]
Verzonden:vrijdag22maart20199:32
Aan:

Onderwerp:RE:20180213GemeenteUtrechtcie.StadenRuimteavond.pdf[AKDͲPRACTICE.FID537464]

Beste


Dankjewel!

Aanvullendnogeenanderevraag:ikziedatinhetbesluitzelfnietwordtbeslotenomdefysiekehindernis(de
‘druppel’)teverwijderen.Alleenomdeverbodsbordenteverwijderenentevervangenmetvoorrangsborden.Was
datbewust?Ikzouvoorshandsnamelijkmenendathetverwijderenvandedruppelookeenverkeersbesluitplichtige
maatregelisopgrondvanartikel15,lid2,Wegenverkeerswet(“Maatregelenopofaandewegtotwijzigingvande
inrichtingvandewegoftothetaanbrengenofverwijderenvanvoorzieningenterregelingvanhetverkeer
geschiedenkrachtenseenverkeersbesluit,indiendemaatregelenleidentoteenbeperkingofuitbreidingvanhet
4

aantalcategorieënweggebruikersdatvaneenwegofweggedeeltegebruikkanmaken”).Ofzieikietsoverhet
hoofd?

DeFietsersbondmaaktdaarnugeenpuntvan,maarikvermoeddatderechterditookzalopvallenendatdaareen
vraagoverteverwachtenis.

Mvg



From:

Sent:vrijdag22maart201908:50
To:

Subject:FW:20180213GemeenteUtrechtcie.StadenRuimteavond.pdf

Beste


Stondopdeagendavandeavondvergaderingvandecommissievan19april2018

Metvriendelijkegroet,


T030Ͳ

www.utrecht.nl/
GemeenteUtrecht
InterneBedrijven
JuridischeZaken&Inkoop
Stadsplateau1
woensdag&vrijdag
Postbus16200
3500CEUtrecht










Van:

Verzonden:vrijdag22maart20198:43
Aan:
@akd.nl'
CC:

Onderwerp:20180213GemeenteUtrechtcie.StadenRuimteavond.pdf

Beste


Hierbij!

Groet,





3Pleaseconsidertheenvironmentbeforeprintingthisemail
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AANGETEKEND
AAN

Voorzieningenrechter van de rechtbank
Midden-Nederland
Sector Bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

VAN

Advocaat
TELEFOON

+31 88

FAX

+31 88
@akd.nl

E-MAIL

BEZOEKADRES

Bijster 1
4817 HX BREDA

POSTADRES

Postbus 4714
4803 ES BREDA

INTERNET

DATUM
ONDERWERP
UW KENMERK
ONS KENMERK

Nederland
www.akd.nl

29 maart 2019
Gemeente Utrecht / Fietsersbond
UTR 19/852 WVW
289428
Edelachtbare,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht (hierna: het
‘college’) treft u bijgaand het verweer van het college aan op het beroepschrift van de Fietsersbond. Het beroep richt zich tegen de beslissing op bezwaar van het college van 12 december 2018 (hierna: het ‘bestreden besluit’) waarbij het verkeersbesluit van het college
van 15 juni 2018 (hierna: het ‘besluit in primo’) in stand is gelaten onder aanvulling van
de motivering. In het vervolg wordt onder het ‘verkeersbesluit’ gemakshalve verstaan het
besluit in primo zoals aangevuld bij het bestreden besluit.
Het verkeersbesluit strekt tot – kort samengevat – het openstellen van de bussluis op de
Amazonedreef te Utrecht voor ander gemotoriseerd verkeer dan alleen busverkeer.
In dit verweerschrift bespreekt het college eerst het verkeersbesluit (onderdeel 1), daarna
gaat het college in op het toetsingskader (onderdeel 2). In onderdeel 3 bespreekt het college de door het college gemaakte belangenafweging (onderdeel 3). In onderdeel 4 bespreekt het college de beroepsgronden van de Fietserbond. In onderdeel 5 rond het college
zijn verweer af met een conclusie.
1. Het verkeersbesluit
1.1.

Bij het verkeersbesluit wordt de Amazonedreef opengesteld voor al het gemotoriseerd verkeer. Bij de aanvraag voor het verkeersbesluit heeft het college een
situatietekening gevoegd waarbij de te nemen maatregelen inzichtelijk worden
gemaakt.

AKD N.V. is statutair gevestigd in Rotterdam. Derdenrekening: NL28INGB0678001677. Voor algemene voorwaarden
en beperking van de aansprakelijkhe d zie achterzijde.
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2.2.

Artikel 2, lid 1, Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat:
“de
a
b
c
d

2.3.

krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:
het verzekeren van de veiligheid op de weg;
het beschermen van weggebruikers en passagiers;
het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid
daarvan;
het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer ”

Artikel 15 Wegenverkeerswet 1994 luidt als volgt:
“1 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 ”

2.4.

Artikel 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde
verkeerstekens (het ‘BABW), juncto bijlage 1 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (het ‘RVV 1990’) bepaalt dat voor het plaatsen of verwijderen
van de borden C1, F5 en F6 een verkeersbesluit nodig is.

2.5.

Bij het nemen van een verkeersbesluit geldt volgens de Afdeling het volgende
toetsingskader:
“7 Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, onder meer in haar uitspraak
van 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1431, komt een bestuursorgaan bij het
nemen van een verkeersbesluit beoordelingsruimte toe bij de uitleg van de in
artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wvw 1994 genoemde begrippen De
rechter toetst of het bestuursorgaan geen onredelijk gebruik heeft gemaakt
van die beoordelingsruimte Nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld welke verkeersbelangen in welke mate naar zijn oordeel bij het besluit dienen te
worden betrokken, dient het die belangen tegen elkaar af te wegen Daarbij
komt het bestuursorgaan beleidsruimte toe De bestuursrechter toetst of de
voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van het verkeersbesluit niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dat besluit te dienen doelen ”1

2.6.

1

Relevant is verder dat het college bij het nemen van een verkeerbesluit niet
hoeft aan te tonen dat er een absolute noodzaak is voor het verkeersbesluit:

ABRvS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:190.
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2.7.
2.8.

2.9.
2.10.

“Voorts heeft de Afdeling in haar uitspraak van 12 december 2012 in zaak nr.
201110918/1/A3 overwogen dat het college niet de absolute noodzaak van een
verkeersbesluit behoeft aan te tonen. Voldoende is dat met het verkeersbesluit
de eraan ten grondslag gelegde belangen, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede
lid, van de Wvw, worden gediend en dat inzichtelijk is gemaakt op welke wijze
deze belangen tegen elkaar zijn afgewogen.”
Tot slot kunnen milieubelangen worden meegewogen in de belangenafweging bij
een verkeersbesluit, maar is niet vereist dat vaststaat dat het verkeersbesluit
uitvoerbaar is gelet op de toepasselijke ruimtelijke of milieuwetgeving (bestemmingsplan, Wet natuurbescherming, Wet geluidhinder etc.).2

3. De motivering en de gemaakte belangenafweging
3.1.

Het college heeft bij de beslissing op bezwaar toegelicht dat naar zijn oordeel
het verkeersbesluit dient tot het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van
het verkeer. Dat is een belang genoemd in artikel 2, lid 1, onder d, Wegenverkeerswet 1994. Het verkeersbesluit dient de doorstroming van het verkeer. Het
maakt de Amazonedreef beter bereikbaar en verbetert de bereikbaarheid van
winkelcentrum De Klop. Dit zijn dan ook de belangen die vóór het verkeersbesluit pleiten.

3.2.

Tegen het verkeersbesluit pleiten de volgende belangen. Het college heeft op
basis van een beoordeling door de gemeentelijke verkeerskundige, een luchtkwaliteitsonderzoek en een geluidshinderonderzoek de volgende nadelige gevolgen van het verkeersbesluit vastgesteld.
-

2

Er zal meer gemotoriseerd verkeer gebruik maken van de Amazonedreef,
maar de toename zal naar verwachting beperkt zijn. Er is echter geen
data beschikbaar om de toename exact te kwantificeren;
De verkeersveiligheid neemt daardoor iets af, maar niet zodanig dat
sprake is van een verkeersonveilige situatie;
Er zal meer fijnstofuitstoot ter plaatse zijn, maar niet zodanig dat de
luchtkwaliteitsnorm ter plaatse wordt overschreden;
Er zal sprake zijn van meer geluidhinder, en wel zodanig dat het ver-

ABRvS 8 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:622, r.o. 9.1: “Verder behoeft, zoals de Afdeling in de uitspraak van 12

december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5894, heeft overwogen, bij het nemen van een verkeersbesluit niet zeker te
zijn of wordt voldaan aan de verplichtingen van de Natuurbeschermingswet 1998. Artikel 2 van de Wegenverkeerswet
1994 schrijft dat niet voor. Het vorenstaande betekent dat voor het verkeersbesluit op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 geen passende beoordeling behoeft te worden gemaakt.”
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keersbesluit dient te worden gekoppeld aan het verminderen van de
snelheid ter plaatse naar 30 km/u.
3.3.

Het college heeft deze belangen tegen elkaar afgewogen bij het verkeersbesluit
zwaarder dienen te wegen. De bereikbaarheid van de Amazonedreef en winkelcentrum De Klop, alsmede het belang van een verbeterde doorstroming van het
verkeer, rechtvaardigen volgens het college de beperkte inbreuk die wordt gemaakt op de belangen van de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de geluidhinder.

3.4.

Daarbij wijst het college erop dat de belangen die voor- en tegen openstelling
van de bussluis pleiten ook al door de gemeenteraad tegen elkaar zijn afgewogen. Zowel in de Commissie Stad en Ruimte (het verslag van die bijeenkomst
treft u als bijlage 9), als in de plenaire raadsvergadering (het verslag waarvan
als bijlage 2 bij de op de zaak betrekking hebbende stukken is gevoegd), zijn
deze belangen benoemd en door de raad afgewogen. Uit de verslagen van die
bijeenkomsten blijkt naar het oordeel van het college dat de verschillende belangen welbewust en zorgvuldig tegen elkaar zijn afgewogen door de raadsleden. Uiteindelijk heeft het debat geleid tot het raadsbesluit van 8 maart 2018
waarin met 31 stemmen voor en 14 stemmen tegen is besloten tot het openstellen van de bussluis. Het college handelt ter uitvoering van dit democratische besluit van de raad.

3.5.

Het college heeft naar aanleiding van de gronden van bezwaar van de verschillende bezwaarmakers de nadelige gevolgen van het verkeersbesluit zo veel mogelijk trachten te ondervangen. Dat heeft het college gedaan door aan het verkeersbesluit de voorwaarde te koppelen dat deze niet eerder wordt uitgevoerd
dan gelijktijdig met het nog te nemen verkeersbesluit strekkende tot vermindering van de snelheid op de Amazonedreef (het gedeelte tussen de Paranadreef
en de Rio Negrodreef) naar 30 km/u. Voorts heeft het college bij de beslissing
op bezwaar bepaald dat het verkeerbesluit geldt voor de duur van 1 jaar, gerekend vanaf de start van de feitelijke uitvoering van het verkeersbesluit.

3.6.

Met de bij het bestreden besluit aan het verkeersbesluit gekoppelde voorwaarde, wordt de inbreuk die met het verkeersbesluit wordt gemaakt op de belangen
van de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en het voorkomen van geluidhinder,
zoveel mogelijk beperkt.

3.7.

Alles overziend meent het college dat het verkeersbesluit het belang als genoemd in artikel 2, lid 1, onder d, Wegenverkeerswet 1994 dient en dat hij inzichtelijk heeft gemaakt hoe hij de belangen in dit geval tegen elkaar heeft afgewogen. Het college meent verder niet dat hier sprake is van een onevenredige
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belangenafweging.
4. De beroepsgronden van de Fietsersbond
4.1.

De Fietserbond voert een zestal specifieke beroepsgronden aan. Deze bespreekt
het college hierna puntsgewijs.
i

3

Het college is onvoldoende ingegaan op de toenemende verkeersonveiligheid

4.2.

Het college kan dit betoog niet plaatsen. Naar zijn mening heeft hij voldoende
gemotiveerd dat hoewel er een toename van het verkeer te verwachten is, de
weg voldoende breed is (9m) om het verkeer (zowel gemotoriseerd als fietsverkeer) op een veilige manier af te werken. Daarbij wijst het college erop dat in de
beslissing op bezwaar expliciet verwezen is naar de andere straten in de omgeving in Overvecht. Daar is sprake van een vergelijkbare verkeerssituaties. Die
situaties zijn volgens het college niet onveilig, zodat ook niet te verwachten is
dat het verkeersbesluit zal leiden tot een onveilige situatie. Daarenboven wijst
het college dat die andere situaties 50 km/u wegen betreffen. De Amazonedreef
wordt, voor het hier relevante deel van de weg, een 30 km/u weg.

4.3.

Daarbij wijst het college erop dat in het verkeersbesluit nadrukkelijk wordt gekozen voor een geldingsperiode van één jaar. In dat jaar zullen de effecten van
het verkeersbesluit worden onderzocht. Mocht in de praktijk (ondanks de verwachtingen daarover) toch blijken dat er sprake is van een verkeersonveilige situatie, dan zal het college dat feit meenemen bij in de besluitvorming over de
vraag of het verkeersbesluit verlengd dient te worden. Zonodig worden ook eerder maatregelen getroffen.

4.4.

Terzijde merkt het college op dat een soortgelijke werkwijze – ook wel bekend
als het ‘hand-aan-de-kraan principe’ – een aanvaardbare manier is om in het
kader van de bescherming van het milieu te waarborgen dat als onvoldoende
zekerheid bestaat over het effect van een maatregel, toch te waarborgen dat er
geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op de belangen die beschermd moeten worden.3 Weliswaar is in die gevallen sprake van een vergunningvoorschrift
met die strekking, maar het college meent dat in dit geval hetzelfde effect wordt
bereikt door het verkeersbesluit maar één jaar te laten gelden. Uit het onderzoek op basis van dat jaar zal blijken of de verwachtingen dat de verkeersveilig-

Zie ABRvS 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3087, r.o. 6 waarin bij een zoutwinningsvergunning dit principe

wordt toegepast; vzr. Rb. Midden-Nederland 6 december 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5995, r.o. 37 waarin het handaan-de-kraan principe aanvaardbaar wordt geacht in het geval van het afschieten van wild.
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heid hier voldoende wordt gewaarborgd ook waar worden gemaakt.
ii

Het college wijkt af van het gemeentelijke verkeersbeleid (het ‘SRSRSB’)

4.5.

Het college deelt niet de opvatting vat het verkeersbesluit in strijd is met de nota Slimme routes, Slim Regelen en Slim Bestemmen – (de nota SRSRSB, ook
wel het ‘beleid’). Zoals gemotiveerd in het bestreden besluit (pagina 9) meent
het college dat de rijbaan breed genoeg is om het auto en fietsverkeer naast elkaar af te wikkelen. De Amazonedreef blijft dus nog steeds geschikt als hoofdfietsroute – conform het beleid. Voorts wordt de snelheid op het relevant deel
van de Amazonedreef verlaagd naar 30 km/u – conform het beleid. Het college
meent verder dat de openstelling van de bussluis weliswaar leidt tot het aantrekken van enig gebiedsvreemd verkeer, maar dat het beleid het niet categorisch verbiedt om maatregelen te nemen met een dergelijk effect. Bovendien
verwacht het college maar een beperkte hoeveelheid gebiedsvreemd verkeer,
zodat het toestaan daarvan geen afbreuk zal doen aan de doestellingen van het
beleid.

4.6.

noch verkeer zal verleiden om eerder de ringweg te verlaten. Daarbij wijst het
college met name op de snelheidsbeperking ter plaatse en de automatische
‘knijp’ functie van de bussluis. De Amazonedreef wordt volgens het college niet
aantrekkelijk als sluiproute of voor doorgaand verkeer.

4.7.

Ten overvloede wijst het college erop dat het beleid een beleidsregel is van de
gemeenteraad. Op grond van artikel 4:81, lid 1, Awb kan een bestuursorgaan
een beleidsregel vaststellen met betrekking tot een hem toekomende bevoegdheid. Ingevolge artikel 4:84 Awb handelt een bestuursorgaan in beginsel overeenkomstig die beleidsregel.

4.8.

Het beleid is een door de gemeenteraad vastgestelde beleidsregel als bedoeld in
artikel 4:81, lid 1, Awb. Het college zou volgens de Fietsersbond dus van een
door de gemeenteraad vastgestelde beleidsregel afwijken. De Fietsersbond gaat
er echter aan voorbij dat de nota SRSRSB een beleidsregel van een ander bestuursorgaan is, te weten de gemeenteraad, waar het college dus strikt juridische genomen niet aan gebonden is bij het nemen van besluiten.

4.9.

Tot slot, van belang is dat de gemeenteraad zelf heeft besloten om de bussluis
op de Amazonedreef te verwijderen. Zelfs al zou dus in strijd met het beleid
worden gehandeld en zou het college juridisch verplicht zijn om overeenkomstig
het beleid van de raad te handelen, dan nog geldt dat de raad die afwijking van
de beleidsregel zelf heeft geaccordeerd. Daarmee heeft de raad feitelijk haar be-
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leid op dit punt gewijzigd.
iii

4.10.

Het college heeft onvoldoende gemotiveerd waarom het verkeersbesluit een belang als bedoeld in artikel 2 Wegenverkeerswet 1994
dient

Het college deelt deze opvatting niet. Niet in geschil is dat met het verkeersbesluit het gemotoriseerde verkeer een nieuwe route krijgt aangeboden over de
Amazonedreef. Daarmee dient het verkeersbesluit het belang van een goede
doorstroming van het verkeer. De stelling van de Fietsersbond, dat het verkeersbesluit nadelig is voor de doorstroming fietsers en voetgangers, ziet op de
gemaakte belangenafweging en niet op de vraag of een belang als bedoeld in
artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 wordt gediend.
iv

Het verkeersbesluit maakt de Amazonedreef onbruikbaar als hoofdfietsroute

4.11.

Het college deelt die opvatting niet en verwijst primair naar punten (i) en (ii). In
aanvulling daarop het volgende.

4.12.

De Fietsersbond betoogt dat de situatie nu alleen verkeersveilig is vanwege de
bussluis. Er komt namelijk nauwelijks autoverkeer over dit deel van de Amazonedreef. In dat kader wijst de Fietsersbond op een CROW richtlijn.

4.13.

Vooropgesteld, CROW publicatie 230 is een ontwerpwijzer met daarin richtlijnen
voor een ideale situatie bij een nieuw aan te leggen weg. Daar is hier geen
sprake van. Dit is een bestaande situatie waar de CROW richtlijn nadrukkelijk
niet op van toepassing is. Daarbij geldt bovendien dat zelfs als die CROW richtlijn van toepassing is, het geen bindende norm betreft maar een interpretatie is
van hetgeen in ieder geval als verkeersveilig geldt.

4.14.

Het college wijst erop dat naar zijn mening sprake is van een weg met de primaire functie Erftoegangsweg waarbij een 30km/u regime zal gelden. De verkeersintensiteiten zullen vermoedelijk rond de 5.000 motorvoertuigen per etmaal liggen. Weliswaar zegt de CROW richtlijn dat (bij een hoofdfietsroute) in
een dergelijk geval een fietspad of fietsstrook met voorrang ideaal zou zijn,
maar daarmee is niet gezegd dat sprake is van een verkeersonveilige situatie nu
dat niet het geval is. Hier zal namelijk sprake zijn van een weg die 9m breed is
(terwijl de CROW richtlijn ziet op wegen met een breedte van 6m) en waar een
maximumsnelheid van 30km/u geldt. Dat is naar het oordeel niet verkeersonveilig omdat er ruim voldoende plaats op de rijbaan is voor fietsers en auto’s om
naast elkaar over de weg te rijden (en elkaar te ontwijken).
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recht behelst
4.20.

In feite betoogt de Fietsersbond dat niet te verwachten is dat het 30 km/u snelheidsregime zal worden gerespecteerd, zodat daardoor niet te verwachten is dat
aan de normen in de Wet geluidhinder zal worden voldaan.

4.21.

Vooropgesteld, zoals toegelicht in het toetsingskader: het is niet vereist dat nu
al vast moet staan dat de Wet geluidhinder ter plaatse zal worden nageleefd.
Dat gezegd hebbende meent het college dat de 30 km/u zone wel voldoende zal
worden nageleefd – in ieder geval voldoende om het daarmee beoogde effect
qua geluidsreductie te bereiken. Mocht dat niet het geval blijken te zijn, dan zal
het college zo nodig aanvullende maatregelen treffen om naleving van de 30
km/u zone te bewerkstelligen.

5. Conclusie en verzoek om uitspraak te doen in de hoofdzaak
5.1.

Het college concludeert dat de beroepsgronden geen doel treffen. Het is daarom
niet te verwachten dat het bestreden besluit in beroep geen stand zal kunnen
houden zodat er volgens het college geen aanleiding is om het bestreden besluit
te schorsen.

Hoogachtend,

Advocaat
AKD

Bijlage
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 27 maart 2019 8:46

Bijlagen:

;
FW: 20180213 Gemeente Utrecht cie. Stad en Ruimte avond.pdf [AKDPRACTICE.FID537464]
2019-03-25 AKD concept verweerschrift_17559501_1.DOCX

Urgentie:

Hoog

Beste

Misschien handig ook ter info aan jou te sturen ?
Weet jij of er een verkeerskundige meegaat naar de zitting ? 
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 27 maart 2019 8:42
Aan:
Onderwerp: FW: 20180213 Gemeente Utrecht cie. Stad en Ruimte avond.pdf [AKD-PRACTICE.FID537464]
Beste

Hierbij het verweerschrift van
.
Wie gaat met hem mee naar de zitting ?
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: maandag 25 maart 2019 11:34
Aan:
1

CC: '
Onderwerp: FW: 20180213 Gemeente Utrecht cie. Stad en Ruimte avond.pdf [AKD-PRACTICE.FID537464]
Beste

Zou jij de vragen van
wel willen beantwoorden ?
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:
[mailto:
@akd.nl]
Verzonden: maandag 25 maart 2019 11:27
Aan:
Onderwerp: RE: 20180213 Gemeente Utrecht cie. Stad en Ruimte avond.pdf [AKD-PRACTICE.FID537464]
Beste

Dank je wel – ik heb het meegenomen in het verweer!
Bijgaand tref je een eerste concept aan voor het verweer. Ik hoor graag jouw op- of aanmerkingen.
Verder las ik dat er in 2018 onderzoek is verricht naar de verkeersintensiteiten. Mag ik dat ontvangen?
Is er ergens een (schriftelijke) prognose van de te verwachten intensiteiten op de Amazonedreef na
het verkeersbesluit en 30 km/u besluit?
Is er toevallig al beeld bij wanneer het 30 km/u besluit genomen zal gaan worden?
Met vriendelijke groet,



From:
[mailto:
@utrecht.nl]
Sent: maandag 25 maart 2019 8:29
To:
Subject: FW: 20180213 Gemeente Utrecht cie. Stad en Ruimte avond.pdf [AKD-PRACTICE.FID537464]
Goedemorgen

Ik kreeg onderstaande reactie van
!
De druppel wordt weliswaar weggehaald, maar daar hoeft geen verkeersbesluit voor genomen te
worden. 
Aangezien ieder voertuig over de druppel heen kan rijden, is het geen fysieke maatregel in de van de
Wegenverkeerswet.
Met vriendelijke groet, 
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www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Juridische Zaken & Inkoop
Stadsplateau 1
woensdag&vrijdag
Postbus 16200
3500 CE Utrecht






2

Van:
Verzonden: vrijdag 22 maart 2019 14:01
Aan:
;
Onderwerp: RE: 20180213 Gemeente Utrecht cie. Stad en Ruimte avond.pdf [AKD-PRACTICE.FID537464]
Er is een verkeersbesluit genomen voor het intrekken van de C1. De druppel wordt weliswaar
weggehaald, maar daar hoeft geen verkeersbesluit voor genomen te worden. 
Aangezien ieder voertuig over de druppel heen kan rijden, is het geen fysieke maatregel in de van de
Wegenverkeerswet.
Met vriendelijke groet, 







T 030 -

@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte








Van:
Verzonden: vrijdag 22 maart 2019 10:10
Aan:
;
Onderwerp: FW: 20180213 Gemeente Utrecht cie. Stad en Ruimte avond.pdf [AKD-PRACTICE.FID537464]
Urgentie: Hoog
Dag
en

Hoe zat het ook al weer ? Wordt de “druppel” ook weggehaald ?
vraagt zich af of voor het uitvoeren van de fysieke maatregel, namelijk het weghalen
van de druppel, 
niet een verkeersbesluit op grond van artikel 15 tweede lid WVW had moeten worden genomen ?
Mij staat bij dat er alleen sprake zal zijn van andere borden en dat verder niets wordt gewijzigd dus
dat aan de druppel e.d. ( die eigenlijk geen druppel meer is) niets wordt gedaan. 
Graag even jullie hulp !
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:
[mailto:
@akd.nl]
Verzonden: vrijdag 22 maart 2019 9:32
Aan: Mulder, Corrie
Onderwerp: RE: 20180213 Gemeente Utrecht cie. Stad en Ruimte avond.pdf [AKD-PRACTICE.FID537464]
Beste

Dank je wel!
Aanvullend nog een andere vraag: ik zie dat in het besluit zelf niet wordt besloten om de fysieke
hindernis (de ‘druppel’) te verwijderen. Alleen om de verbodsborden te verwijderen en te vervangen
met voorrangsborden. Was dat bewust? Ik zou voorshands namelijk menen dat het verwijderen van de
druppel ook een verkeersbesluitplichtige maatregel is op grond van artikel 15, lid 2,
3

Wegenverkeerswet (“Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot
het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens
een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal
categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken”). Of zie ik iets over
het hoofd?
De Fietsersbond maakt daar nu geen punt van, maar ik vermoed dat de rechter dit ook zal opvallen en
dat daar een vraag over te verwachten is.
Mvg



From:

Sent:vrijdag22maart201908:50
To:

Subject:FW:20180213GemeenteUtrechtcie.StadenRuimteavond.pdf
Beste


Stond op de agenda van de avondvergadering van de commissie van 19 april 2018
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: vrijdag 22 maart 2019 8:43
Aan: '
@akd.nl'
CC:
Onderwerp: 20180213 Gemeente Utrecht cie. Stad en Ruimte avond.pdf
Beste

Hierbij !
Groet,
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the general cond t ons will be sent without charges. They are also available on akd.nl.
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T 030 @utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 29 maart 2019 14:44
;
;
FW: Antwoordbrief aan Bewonersplatform Overvecht over Wijkraadadvies
verkeersveiligheid Amazonedreef en omgeving
Antwoordbrief aan Bewonersplatform Overvecht over Wijkraadadvies
verkeersveiligheid Amazonedreef en omgeving.pdf

Ter info.
Met vriendelijke groet,

T 030 @utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte


Van: Stafbureau Gemeentesecretaris
Verzonden: vrijdag 29 maart 2019 12:15
Aan:
CC:
;
Onderwerp: Antwoordbrief aan Bewonersplatform Overvecht over Wijkraadadvies verkeersveiligheid Amazonedreef
en omgeving



Hoi
Bij deze een scan van de ondertekende antwoordbrief aan Bewonersplatform Overvecht over
Wijkraadadvies verkeersveiligheid Amazonedreef en omgeving. Deze is op 27 maart 2019 per post
verstuurd.

Met vriendelijke groet,

T 030 @utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Bestuurs- en Concernstaf
Stafbureau Gemeentesecretaris
maandag (even weken), dinsdag, woensdag (oneven weken), donderdag, vrijdag
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Beste

vrijdag 29 maart 2019 12:31
;
;
FW: Verweerschrift college Amazonedreef [AKD-PRACTICE.FID537464]
2019-03-28 Verweerschrift incl bijlagen_17589264_1.PDF; zitting wo 3 april 19
bussluis Rb.pdf

,

‘k weet niet wie verder nog als belangstellende eventueel misschien meegaat naar de zitting ??
Ik doe mijn best op tijd in de rechtbank te zijn (heb daarvoor een afspraak buiten het SK).
Zullen we afspreken in de hal van de rechtbank ? of heb je al iets afgesproken met
Heb de uitnodiging voor de zitting bijgevoegd.
Zullen we a.s. maandag nog even met elkaar bellen ?
Goed weekend !

Met vriendelijke groet,

T 030www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Juridische Zaken & Inkoop
Stadsplateau 1
woensdag&vrijdag
Postbus 16200
3500 CE Utrecht


Van:
[mailto:
@akd.nl]
Verzonden: donderdag 28 maart 2019 15:52
Aan:
;
;
Onderwerp: Verweerschrift college Amazonedreef [AKD-PRACTICE.FID537464]



Beste

en

Bijgevoegd het verweerschrift met bijlagen zoals zojuist ingediend bij de rechtbank.
Met vriendelijke groet,

1

?

AKD advocaten | notarissen | belastingadviseurs
T: +31 88
| M: +31 6
E:
@akd.nl | W: www.akd.nl | LinkedIn | Twitter
Nederland | Luxemburg | België
Law Firm of the Year: Benelux | The Lawyer European Awards 2019
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