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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
terecht komt zodat er sneller een eindoordeel komt (waarbij zowel het oude, als het nieuwe besluit, zal
worden beoordeeld).
Graag beschikbaar voor overleg hierover.
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Met vriendelijke groet,
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Geachte mevrouw, heer,
Hierbij delen wij u mee dat wij naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Midden -Nederland van 17 april 2019 op het beroep van de Fietsersbond hebben besloten het
verkeersbesluit van 15 juni 2018, kenmerk 5358245 , genomen met het oog op het verwijderen
van de bussluis, locatie Amazonedreef, in te trekken.
Wij menen hiermee tegemoet te zijn gekomen aan de ingediende bezwaren.
Ter kennisneming voegen wij een afschrift van de nieuwe beslissing op het bezwaarschrift van de
Fietsersbond bij.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
namens dezen,
Hoofd Intern Bedrijf Juridische Zaken en Inkoop.

Deze brief is automatisch aangemaakt en om die reden niet voorzien van een handtekening.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

<
maandag 8 juli 2019 13:41

>

Re: nieuwe beslissing op bezwaarschrift, zaaknummer 6181811

geachte mevrouw
Vriendelijk dank voor uw bericht. We hebben het bericht in goede orde ontvangen.
Vr.gr.,

Op ma 8 jul. 2019 om 12:39 schreef
Geachte heer

<

@utrecht.nl>:

,

In ons telefoongesprek op woensdag 3 juli jl ’s ochtends heb ik toegezegd u op de hoogte te zullen
houden.

Hierbij bericht ik u dat de Fietsersbond volgende week donderdag -18 juli a.s. in de middag- op de
hoogte zal
worden gesteld van de nieuwe beslissing op bezwaar.

Met vriendelijke groet,

T 030www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Juridische Zaken & Inkoop
Stadsplateau 1
woensdag&vrijdag
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

dinsdag 21 mei 2019 10:00
;
RE: Voorbereiding vervolg bussluis Amazonedreef

Beste
Naar aanleiding van de vragen en wens van DENK:
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 030www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
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Interne mededeling

ter informatie

A an

Wethouder L. van Hooijdonk

O n der wer p

Niet in hoger beroep tegen uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland inzake
verkeersbesluit Amazonedreef

Datu m
Van
Do o r kies n u m m er
E-m ail
Z aakn u m m er

13 mei 2019
030 @utrecht.nl
6181811

Geachte wethouder,
Zoals u inmiddels weet, heeft de Rechtbank op 18 april jl. uitspraak gedaan op het beroep van
de Fietsersbond. Het beroep is gegrond verklaard en het primaire verkeersbesluit van het
college, bedoeld om de bussluis te kunnen openstellen voor autoverkeer, is geschorst.
Het college zal een nieuwe beslissing op het bezwaarschrift van de Fietsersbond moeten nemen
met inachtneming van de overwegingen van de rechtbank in de uitspraak.
Tegen deze uitspraak kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State binnen zes weken na de dag van verzending van de uitspraak.
Wel of geen hoger beroep
Over de vraag of het instellen van hoger beroep kans van slagen zou kunnen hebben en zou
kunnen leiden tot het van tafel krijgen van de uitspraak van de rechtbank en daarmee ook van
de vernietiging van de beslissing op bezwaar, hebben verschillende juristen van de gemeente
hun licht laten schijnen.
Conc lus ie
Geconcludeerd is dat de kritiek van de rechtbank op de beslissing van het college niet
onverwacht komt, de uitspraak begrijpelijk en niet onredelijk is.
Ook is de conclusie getrokken dat in hoger beroep niet door het college zal kunnen worden
aangetoond dat de kritiek van de rechtbank onjuist is.
Volgens de rechtbank is de beslissing van het college in strijd is met het motiverings - en
zorgvuldigheidsbeginsel; het college heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt hoe de belangen
zijn afgewogen en heeft de verkeersveiligheid onvoldoende in beeld gebracht .
Kortom de verwachting is dat het instellen van hoger beroep tegen deze uitspraak niet zal
slagen en dat de uitspraak van de rechtbank overeind blijft.
Op grond van het mandaatregister ligt bij IB-JZ het mandaat om hoger beroep in te stellen.
IB-JZ is voornemens geen hoger beroep in te stellen.
Mocht u van mening zijn dat dit geen juiste beslissing is, vernemen we dat graag van u.
Op woensdag 28 mei a.s. loopt de termijn af.

N ieuwe bes lis s ing op bezwaar
De rechtbank heeft het college opgedragen om een nieuwe beslissing op het bezwaarschrift van
de Fietsersbond te nemen, waarvoor geen termijn is gesteld. In het algemeen zal daarvoor een
redelijke termijn moeten worden aangenomen.
Verder zal het college de nieuwe beslissing met inachtneming van de aanwijzingen van de
rechtbank moeten nemen.
Er kan een keuze worden gemaakt tussen de volgende twee mogelijkheden:
1. De gemeente herstelt het motiveringsgebrek in de nieuwe beslissing op bezwaar ( de afdeling
Mobiliteit buigt zich op dit moment over de vraag of, en hoe een en ander kan worden hersteld;
het herstellen van het motiveringsgebrek zal niet eenvoudig zijn);
2. De gemeente legt zich neer bij de uitspraak van de rechtbank en verklaart het bezwaarschrift
alsnog gegrond en herroept het primaire verkeersbesluit.

U zult binnenkort inhoudelijk worden geinformeerd door Mobiliteit over beide mogelijkheden.
Met vriendelijke groet,

Intern Bedrijf Juridische Zaken
en Inkoop.

(In het Mandaatregister staat:

Het instellen van hoger beroep is volgens het Mandaatregister door het college gemandateerd
aan “Leidinggevende bezwaar en beroep” en “juridisch medewerkers C”.
Voorwaarde is dat “binnen twee weken na het instellen van hoger beroep dit wordt gemeld aan
de betreffende verantwoordelijke portefeuillehouder”.).
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Geachte heer

Verzonden

24 juli 2018 en 14 juni 2019

Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden

,

Hierbij sturen wij u toe 1. de nieuwe beslissing op bezwaar naar aanleiding van de uitspraak van
de voorzieningenrechter van 117 april 2019 en 2. onze reactie op de ingebrekestelling d.d. 14
juni 2019, ontvangen 18 juni 2019.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft op 17 april 2019 uitspraak
gedaan op het beroep en het verzoek om een voorlopige voorziening van de Fietsersbond en onze
beslissing op bezwaar van 12 december 2018 vernietigd.
Daarnaast heeft de voorzieningenrechter ambtshalve de voorziening getroffen dat het primaire
besluit –het verkeersbesluit van 15 juni 2018, kenmerk 5358245- is geschorst tot zes weken na
de bekendmaking van de nieuwe beslissing op bezwaar.
De rechter heeft ons college opgedragen een nieuwe beslissing op uw namens de Fietsersbond
ingediend bezwaarschrift te nemen met in achtneming van de uitspraak.

De nieuwe beslissing op het bezwaarschrift van de Fietsersbond
Het bezwaarschrift is gericht tegen het verkeersbesluit van 15 juni 2018, kenmerk 5358245 ,
gepubliceerd in de Staatscourant van 21 juni 2018.

6181811

Het bestreden verkeersbesluit bevat:

Een tweetal verkeersmaatregelen: in de wijk Overvecht aan de Amazonedreef , ter hoogte van de
kruising met de Paranadreef -zwembad De Kwakel- ter plaatse van de bushalte; wegvak: tussen
Paranadreef en de Argentiniedreef
1. Intrekken : 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
2. Vaststellen: Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer in tegengestelde
richting (F5) en bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer d at van deze richting
nadert voor laten gaan (F6); plaatsing van 2 borden: F5 en F6

Ontvankelijkheid
Bij de eerste behandeling van het bezwaarschrift van 24 juli 2018 hebben wij aan de hand van de door u
overgelegde aanvullende stukken ten aanzien van de ontvankelijkheid vastgesteld dat de Fietsersbond
rechtsgeldig in bezwaar is gekomen en dat mevrouw Glas en u zijn gemachtigd om de Fietsersbond te
vertegenwoordigen.
Gelet op de statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Fietsersbond behartigt de
Fietsersbond een rechtstreeks bij het bestreden verkeersbesluit betrokken belang, de verkeersveiligheid
van de fietser.
Ook hebben wij derhalve al vastgesteld dat de Fietsersbond kan worden aangemerkt als belanghebbende
in de zin van artikel 1:2, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)
Het bezwaarschrift voldoet aan de eisen die de Awb daaraan stelt en is dan ook ontvankelijk.

Nieuwe beslissing op bezwaarschrift
De voorzieningenrechter heeft geconcludeerd dat onze beslissing van 12 december 2018 op de
ingediende bezwaren is genomen in strijd met het motiverings - en zorgvuldigheidsbeginsel.
Gelet op de aard van het geconstateerde gebrek heeft de rechter geen aanleiding gezien ons
college op basis van de Wet bestuurlijke lus in een tussenuitspraak tijdens de beroepsprocedure
de gelegenheid te geven het geconstateerde gebrek binnen een door de rechter te bepalen termijn
te herstellen.
De rechter heeft onder rechtsoverweging 7 (r.o.7) in het algemeen overwogen dat het
bestuursorgaan bij het nemen van een verkeersbesluit beoordelingsruimte toekomt en dat de
rechter toetst of geen onredelijk gebruik is gemaakt van deze beoordelingsruimte. Naar het
oordeel van de rechter is voldoende dat met het verkeersbesluit de daaraan ten grondslag gelegde
belangen, als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw),
worden gediend en dat inzichtelijk is gemaakt op welke wijze daarbij de betrokken belangen tegen
elkaar zijn afgewogen.
Blijkens r.o. 8 is de voorzieningenrechter van oordeel dat door ons voldoende aannemelijk is gemaakt
dat het verkeersbesluit bijdraagt aan “het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer”
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, Wvw; immers door het openstellen van de bussluis wordt het
voor onder meer automobilisten mogelijk gebruik te maken van dat deel van de weg. Hetgeen de
Fietsersbond heeft aangevoerd , maakt deze constatering niet anders.
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Voorts stelt de rechter vast dat wij wat de Fietsersbond heeft aangevoerd -in het bezwaarschrift
en tijdens de hoorzitting- tegen het verkeersbesluit, hebben moeten betrekken bij het afwegen
van de belangen.
De voorzieningenrechter concludeert vervolgens onder r.o. 9 dat de door ons
gemaakte belangenafweging onvoldoende inzichtelijk is. De rechter is van oordeel nu wij erkennen
dat het verkeersbesluit nadelige gevolgen kan hebben voor de verkeersveiligheid dat duidelijk
moet zijn wat dat in de praktijk zal gaan betekenen, en deelt voorts ons standpunt dat niet ieder
nadelig gevolg voor de verkeersveiligheid in de weg hoeft te staan aan het nemen van een
verkeersbesluit.
Volgens de rechter moet wel voldoende inzichtelijk zijn gemaakt wat die gevolgen inhouden en
welk gewicht daar aan toekomt in de belangenafweging; naar het oordeel van de rechter hebben
wij nagelaten in de beslissing op bezwaar om dat inzicht te geven.
De voorzieningenrechter gaat hier onder r.o. 10 en r.o. 11 verder op in.
Onder 10 concludeert de rechter ten aanzien van de door ons gehanteerde argumenten,
beweringen en verwachtingen om te verduidelijken dat er geen sprake zal zijn van een
verkeersonveilige situatie na het openstellen van de bussluis dat wij de verkeersveiligheid
daarmee onvoldoende in beeld hebben gebracht om tot een goede belangenafweging te komen.
Wij hebben verder volgens de rechter niet onderbouwd bij het verwijzen naar bijvoorbeeld de
verkeerssituatie op andere straten in Overvecht in hoeverre de genoemde straten daadwerkelijk
vergelijkbaar zijn en evenmin in hoeverre de verkeersveiligheid ter plaatse is gewaarborgd.
Uit rechtsoverweging 11 blijkt dat de voorzieningenrechter ons standpunt dat de openstelling van
de bussluis niet tot een verkeersonveilige situatie leidt nu de maximumsnelheid wordt
teruggebracht naar 30km/per uur, niet onderschrijft; de rechter is van oordeel dat de invoering
van de 30km zone in dit geval niet kan worden aangemerkt als een middel waarmee de
verkeersveiligheid wordt gewaarborgd. In aanmerking neemt de rechter daarbij dat wij niet de bij
deze 30 km zone benodigde snelheidsremmende verkeersmaatregelen hebben genomen die zijn
neergelegd in de Uitvoeringsvoorschriften BABW. Tot slot vraagt de rechter zich af of wij wel in
voldoende mate uitvoering hebben gegeven aan de in het rapport v an 10 december 2018
opgenomen vereisten.

Zoals gezegd heeft de voorzieningenrechter het beroep van de Fietsersbond gegrond verklaard,
onze beslissing op bezwaar vernietigd en ons opgedragen een nieuwe beslissing op het
bezwaarschrift van de Fietsersbond te geven met in achtneming van de uitspraak.
De in het bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting van 31 oktober 2018 namens de Fietsersbond
aangevoerde bezwaren zijn vooral gericht op het ontstaan van een verkeersonveilige situatie na
het openstellen van de bussluis.

Gelet op de strekking en de inhoud van de overwegingen van de voorzieningenrechter in het
bijzonder onder r.o. 9,10 en 11 die tot de uitspraak hebben geleid, stellen wij vast dat wij het
door de voorzieningenrechter geconstateerde gebrek zonder nader onderzoek op dit moment niet
kunnen herstellen. Dit betekent dat het bezwaarschrift van de Fietsersbond naar ons oordeel
gegrond is; wij hebben besloten het primaire verkeersbesluit te herroepen.
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Wij sluiten niet uit dat wij een nieuw verkeersbesluit zullen nemen op basis van nieuwe gegevens,
verkregen uit nader onderzoek, welk verkeersbesluit wel in overeenstemming zal zijn met de
uitspraak van de voorzieningenrechter van 17 april 2019.

Hierna volgt onze reactie op de ingebrekestelling.

Ingebrekestelling
Ten aanzien van de ingebrekestelling, gedateerd 14 juni 2019, ontvangen op 18 juni 2019 delen
wij u het volgende mee.
In genoemde brief stelt u ons college namens de Fietsersbond in gebreke en deelt u ons verder
mee de rechtbank te zullen verzoeken ons een dwangsom op te leggen als bedoeld in artikel 8:72,
zesde lid, Awb, wanneer wij twee weken na de ingebrekestelling nog geen nieuwe beslissing op
bezwaar hebben genomen.
Wij zijn van mening dat wij uiterlijk vrijdag 31 mei 2019 een nieuwe beslissing op uw
bezwaarschrift hadden dienen te nemen.
Op grond van artikel 7:10 Awb is de beslistermijn voor het nemen van een beslissing op een
bezwaarschrift zes weken die gaat lopen na het aflopen van de bezwaartermijn.
Wij stellen vast dat de beslistermijn in casu niet is verdaagd met zes weken en voorts dat geen
sprake is van een situatie waarin de Fietsersbond heeft ingestemd met uitstel .

Wij gaan er van uit dat de beslistermijn is gaan lopen een dag na de bekendmaking van de
uitspraak van de voorzieningenrechter, vrijdag 19 april 2019. Uiterlijk donderdag 30 mei 2019
hadden wij moeten beslissen; nu het een feestdag betrof, Hemelvaartsdag viel op donderdag 30
mei 2019, is de beslistermijn gelet op het bepaalde in de Algemene termijnen wet verlengd met
een dag. Derhalve hadden wij nog op vrijdag 31 mei 2019 een nieuwe beslissing kunnen nemen.

Op basis van artikel 4.17 Awb verbeurt het bestuursorgaan indien een beslissing niet binnen de
wettelijke termijn , dat wil zeggen niet tijdig, is genomen, aan de aanvrager een dwangsom voor elke
dag dat het in gebreke is, doch voor ten hoogste 42 dagen. De Algemene termijnenwet is op
laatstgenoemde termijn niet van toepassing. Ingevolge het tweede lid bedraagt de dwangsom de eerste
veertien dagen € 23,00 per dag, de daaropvolgende veertien dagen € 35,00 per dag en de overige dagen
€ 45,00 per dag.
Het derde lid van artikel 4:17 bepaalt dat de eerste dag waarover de dwangsom verschuldigd is, de dag
is waarop twee weken zijn verstreken na de dag waarop de termijn voor het geven van de beschikking is
verstreken en het bestuursorgaan van de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen.
De ingebrekestelling van de Fietsersbond hebben wij ontvangen op dinsdag 18 juni 2019. Na deze
datum hadden wij nog twee weken de gelegenheid om alsnog een nieuwe beslissing op bezwaar te
nemen, derhalve tot uiterlijk dinsdag 2 juli 2019.
Deze vaststelling betekent dat moet worden geconcludeerd dat de Fietsersbond recht heeft op
betaling van een dwangsom vanaf dinsdag 2 juli 2019 tot de dag waarop de nieuwe beslissing op
bezwaar is genomen en wordt bekendgemaakt, tot een maximum van € 1442, -.
(Aanpassen met juiste bedrag en uitleg hoe bedrag is opgebouwd als bob is genomen en wordt
verstuurd)

4

6181811

BESLISSING
Burgemeester en wethouders van Utrecht;
Gelet op bovenstaande overwegingen;

BESLUITEN:
vast te stellen dat het bezwaarschrift van de Fietsersbond van 24 juli 2018 gericht tegen het
verkeersbesluit van 15 juni 2018, kenmerk 5358245 gegrond is;
het verkeersbesluit van 15 juni 2018 kenmerk 5358245 te herroepen;
naar aanleiding van de ingebrekestelling, ontvangen 18 juni 2019, vast te stellen dat de
Fietsersbond recht heeft op betaling van een dwangsom van €

Deze beslissing op bezwaar is, met inachtneming van de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de
Algemene wet bestuursrecht, namens ons in mandaat door een op grond van het mandaatregister
bevoegde medewerker genomen.

Binnen zes weken na de datum van verzending van deze beslissing op bezwaar staat schriftelijk
beroep open bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (o.v.v. bodemzaken of
voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
U dient er rekening mee te houden dat hiervoor griffierecht verschuldigd is.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
Namens dezen,

Wie in huis om te tekenen ??
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Toelichting verkeersbesluit ‘opheffen bussluis Amazonedreef’ t.b.v. het
bespreken van dit besluit in de vergadering BING van 24 mei 2018

In het najaar van 2017 heeft een bewoner van Overvecht in samenwerking met een

ondernemer uit winkelcentrum De Klop bij de gemeente een verzoek ingediend de bussluis

in de Amazonedreef open te stellen voor autoverkeer. De gemeente heeft daar afwijzend op
gereageerd. Het belangrijkste argument voor afwijzing was dat doorgaand autoverkeer niet
in een woonwijk thuishoort en dat de bestemmingen in Overvecht Noord prima via de
hoofdwegen te bereiken zijn.

Vervolgens hebben de initiatiefnemers bij de raad een een z.g. burgerinitiatief ingediend. Dit
burgerinitiatief was vergezeld van ruim 300 handtekeningen. Dit was reden voor de raad om
het initiatief voor de vergadering van 8 maart te agenderen.
De afdeling Mobiliteit van Ruimte heeft voor de commissiebehandeling, die vooraf gaat aan
de raadsvergadering, een advies voor de wethouder Verkeer gemaakt. Dit advies was

inhoudelijk grotendeels gelijk aan de afwijzingsbrief uit 2017. De wethouder heeft dit advies
overgenomen en in de commissie verdedigd.

De werkgroep Verkeer van de Wijkraad Overvecht en het Bewonersplatform Overvecht

hebben een gelijksoortig advies uitgebracht en waren dus ook geen voorstander van het
opestellen van de bussluis.

Desalnietemin heeft de commissie besloten de raad te adviseren om in te stemmen met dit
burgerinitiatief. De raad heeft vervolgens in de vergadering van 8 maart besloten de bussluis
op te heffen om zo de route Einsteindreef – Paranadreef – Amazonedreef voor autoverkeer
mogelijk te maken.

Om het openstellen van de bussluis mogelijk te maken moet er een verkeersbesluit

genomen. De geslotenverklaring d.m.v. een C1 bord moet worden ingetrokken. Omdat de

bussluis ter plaatse van een bushalte ligt, moet er vervolgens een om-en-om regeling met
borden F5 en F6 vastgesteld worden.

Het raadsbesluit betreft alleen het intrekken en vaststellen van genoemde besluiten alsmede
het verwijderen van de betonnen obstakels. Andere maatregelen zijn vooralsnog niet aan de
orde.

Toelichting verkeersbesluit ‘opheffen bussluis Amazonedreef’ t.b.v. het
bespreken van dit besluit in de vergadering BING van 24 mei 2018

In het najaar van 2017 heeft een bewoner van Overvecht in samenwerking met een

ondernemer uit winkelcentrum De Klop bij de gemeente een verzoek ingediend de bussluis

in de Amazonedreef open te stellen voor autoverkeer. De gemeente heeft daar afwijzend op
gereageerd. Het belangrijkste argument voor afwijzing was dat doorgaand autoverkeer niet
in een woonwijk thuishoort en dat de bestemmingen in Overvecht Noord prima via de
hoofdwegen te bereiken zijn.

Vervolgens hebben de initiatiefnemers bij de raad een een z.g. burgerinitiatief ingediend. Dit
burgerinitiatief was vergezeld van ruim 300 handtekeningen. Dit was reden voor de raad om
het initiatief voor de vergadering van 8 maart te agenderen.
De afdeling Mobiliteit van Ruimte heeft voor de commissiebehandeling, die vooraf gaat aan
de raadsvergadering, een advies voor de wethouder Verkeer gemaakt. Dit advies was

inhoudelijk grotendeels gelijk aan de afwijzingsbrief uit 2017. De wethouder heeft dit advies
overgenomen en in de commissie verdedigd.

De werkgroep Verkeer van de Wijkraad Overvecht en het Bewonersplatform Overvecht

hebben een gelijksoortig advies uitgebracht en waren dus ook geen voorstander van het
opestellen van de bussluis.

Desalnietemin heeft de commissie besloten de raad te adviseren om in te stemmen met dit
burgerinitiatief. De raad heeft vervolgens in de vergadering van 8 maart besloten de bussluis
op te heffen om zo de route Einsteindreef – Paranadreef – Amazonedreef voor autoverkeer
mogelijk te maken.

Om het openstellen van de bussluis mogelijk te maken moet er een verkeersbesluit

genomen. De geslotenverklaring d.m.v. een C1 bord moet worden ingetrokken. Omdat de

bussluis ter plaatse van een bushalte ligt, moet er vervolgens een om-en-om regeling met
borden F5 en F6 vastgesteld worden.

Het raadsbesluit betreft alleen het intrekken en vaststellen van genoemde besluiten alsmede
het verwijderen van de betonnen obstakels. Andere maatregelen zijn vooralsnog niet aan de
orde.

Dit besluit zal leiden tot extra overlast door auto's en vrachtwagens, vooral op het gebied van geluid
en milieu. Veel auto's (o.a. door hun navigatie) zullen over deze weg richting Vechtzoom‐zuid gaan
rijden, inclusief leveranciers van o.a. de Lidl. Als je uitsluitend naar afstand kijkt zal dit de kortste
route zijn naar dit gedeelte van de buurt vanaf de Einsteindreef (de belangrijkste aanrijdroute),
terwijl het doorgaans sneller zal zijn om via de Carnegiedreef te rijden, zoals nu ook het geval is.
Daarnaast zal de om‐en‐om regeling bij de versmalling (die blijft bestaan) ongetwijfeld een
‘bottleneck’ vormen, waardoor wachtende auto’s zich gaan ophopen. Met name wanneer bussen
passagiers in‐ of uitlaten bij de haltes kan er zich al snel een file vormen, die daarmee al gauw de
Amazone‐ en Paranadreef kan blokkeren. Wanneer bussen elkaar kruizen bij de versmalling kan dit
tot beknellende situaties leiden. Gezien mijn ervaringen met de heersende ‘cultuur’ onder lokale
automobilisten zal dit mogelijk tot conflicten leiden.
Bovendien bestaat er het risico dat er extra gevaarlijke situaties ontstaan, omdat automobilisten de
mogelijkheid hebben om de versmalling te omzeilen via de parkeerplaats van het naastgelegen
Gezondheidscentrum Overvecht, dat sinds kort openingen heeft aan weerszijden van de huidige
bussluis. Dit risico bestaat overigens ook al in de huidige situatie, maar zal groter worden als de
toestroom van auto’s significant toeneemt.
In de huidige situatie is het woongebied rondom de Amazone‐ en Paranadreef een prettig gebied om
te wonen. De relatief rustige verkeerssituatie is een belangrijke factor in de kwaliteit van wonen en
het algehele gevoel van veiligheid op straat en in het verkeer. De drukkere verkeersstromen worden
immers via de Carnegie‐ en Einsteindreef de verschillende aangrenzende buurten in geleid, zonder
dat deze wegen overmatig druk zijn. Mijns inziens is dit ook de meest effectieve manier om
automobilisten op hun plaats van bestemming te krijgen, omdat automobilisten niet onnodig door
woonwijken hoeven te rijden waar zij niet hoeven te zijn. Het opheffen van de bussluis zou dan ook
afbreuk doen aan deze situatie en dat is naar mijn mening zeer onwenselijk.

Opheffen van de bussluis op de Amazonedreef
Startnotitie ter bespreking in de staf Mobiliteit
Versie 30 april 2018

1. Inleiding
De gemeenteraad heeft op 8 maart jongstleden ingestemd met het burgerinitiatief om de bussluis op
de Amazonedreef te verwijderen. Eerder stuurde het college een brief aan de Raad waarin
argumenten werden gegeven om de bussluis juist niet weg te halen. De Raad heeft echter anders
besloten en heeft dus gehoor gegeven aan dit burgerinitiatief, dat door ruim 300 burgers is
ondersteund. Het gevolg van het verwijderen van de bussluis zal zijn dat het autoverkeer op de
Amazonedreef gaat toenemen, vooral op het deel tussen de Paranadreef en de Japuradreef.
Bij de bussluis is een nu een “gesloten verklaring” van kracht. Deze moet door middel van een
verkeersbesluit worden ingetrokken. De juridische procedure is vastgelegd in de Wegenverkeerswet.
Belanghebbenden moeten geïnformeerd worden en hebben de mogelijkheid om voor bezwaar en
beroep. Verder moet de korpschef van de politie instemmen met het verkeersbesluit.
Voor de uitvoering van het besluit van de raad zijn twee varianten mogelijk:
A
B

Een snel proces, waarbij het verkeersbesluit wordt voorbereid, gepubliceerd en de bussluis
wordt verwijderd, zodra de gehele procedure voor bezwaar en beroep is doorlopen.
Een uitgebreider en langer proces, waarin maatregelen zijn verwerkt voor het beheersen van
mogelijke risico’s.

Een snel proces is aantrekkelijk, omdat de plankosten beperkt kunnen worden gehouden. Ook laat
het college van B&W daarmee zien dat voortvarend aan de slag wordt gegaan met de uitvoering.
Vanuit de ambities van het mobiliteitsbeleid heeft de gemeente geen belang bij het verwijderen van
de bussluis. Ook dit pleit voor een snel proces, omdat de plankosten lager zijn.
Er kleven echter risico’s aan een snel proces. De kans is groot dat het proces halverwege gaat
vastlopen of dat er na het opheffen van de bussluis aanvullende verkeersmaatregelen moeten
worden genomen. Daarom wordt geadviseerd om een uitgebreider proces te doorlopen. Dat proces
wordt in deze notitie uitgewerkt. In de bijlage is een analyse van de risico’s opgenomen.
2. Voorgestelde aanpak
Doelstelling
De bereikbaarheid van de woonwijk en van winkelcentrum De Klop wordt verbeterd door de bussluis
op de Amazonedreef verwijderen.
Beoogde resultaten
1. Er is een rapport geschreven dat een onderbouwing geeft voor het verkeersbesluit.
2. De procedure voor een verkeersbesluit is doorlopen. Belanghebbenden zijn geïnformeerd en
hebben de mogelijkheid gekregen om de te reageren op het voorgenomen verkeersbesluit.
3. Het college van B&W is geadviseerd over het nemen van aanvullende verkeersmaatregelen en
over monitoring.
4. De bussluis is weggehaald en de locatie is opnieuw ingericht.
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Fasering
De volgende fasering wordt voorgesteld:
Fase 1:
Fase 2:
Fase 3:

Voorbereiden van het verkeersbesluit (mei ‐ september 2018)
Procedure van verkeersbesluit doorlopen (september ‐ december 2018)
Weghalen van bussluis en aanvullende verkeersmaatregelen (vanaf januari 2019)

4. Uitwerken in activiteiten
Fase 1: Voorbereiden van het verkeersbesluit (mei ‐ september 2018)
Deze fase bestaat uit de volgende activiteiten:







Maken van modelberekeningen
Opstellen van een monitoringsplan
Snelle toets verkeersveiligheid
Snelle toets milieueffecten
Verkennen van mogelijke verkeersmaatregelen
Ontwerp van de nieuwe inrichting



Maken van modelberekeningen
Op basis van een verkeersmodel wordt onderzocht wat de gevolgen van het opheffen van de
bussluis kunnen zijn voor het autoverkeer in de wijk. Hiervoor wordt een adviesbureau
ingehuurd. Het verkeersmodel dat gemaakt is voor het project NRU kan misschien als basis
dienen, waardoor er niet een geheel nieuw model hoeft te worden ontwikkeld.
Opstellen van een monitoringsplan
Op basis van de uitkomsten van de modelberekeningen wordt een plan voor monitoren
opgesteld. In dat plan wordt vooraf vastgelegd hoe de effecten van de maatregelen worden
gemeten en op welke punten verkeerstellingen zullen worden uitgevoerd.
Snelle toets verkeersveiligheid
Wat betekent het extra autoverkeer voor fietsers, voetgangers en bussen? Waar zien we
potentieel verkeersonveilige plekken? Welke maatregelen zijn hier te nemen?
Snelle toets milieueffecten
Het weghalen van de bussluis leidt tot meer autoverkeer in de omgeving. Het effect kan zijn
meer geluidhinder en een grotere uitstoot van fijnstof. Door middel van een snelle toets worden
de milieueffecten in beeld gebracht. Bij deze toets zullen de adviseurs van Ruimte worden
betrokken. De toets kan eventueel worden uitgevoerd door een adviesbureau.
Verkennen van mogelijke verkeersmaatregelen
Na de modelberekening en na de toets op de verkeersveiligheid is er een beeld van de mogelijke
effecten. De volgende stap is om de verkeersmaatregelen te verkennen die kunnen worden
genomen om de negatieve effecten te voorkomen of te verkleinen. Over iedere maatregel wordt
een uitspraak gedaan over de kosten, het effect en de verkeerskundige haalbaarheid. Er wordt
nog geen keuze gemaakt.
Ontwerp van de nieuwe inrichting
Er moet een ontwerp gemaakt van de nieuwe inrichting van de locatie waar nu de bussluis ligt.
Verder moet er een bebordingsplan worden gemaakt.
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Resultaat van fase 1
Een rapport waarin de resultaten van de diverse toetsen worden samengevat. Indien het opheffen
van de bussluis leidt tot het overschrijden van milieunormen en er geen mitigerende maatregelen
kunnen worden genomen, dan is het opheffen van de bussluis niet mogelijk. De raad en de bewoners
zullen hierover geïnformeerd worden.
Het rapport dient als onderbouwing voor het verkeersbesluit.
Fase 2: Procedure van verkeersbesluit doorlopen (september – december 2018)
Deze fase bestaat uit de volgende activiteiten:







Behandeling in BING
Voorstel besprek met politie
Publiceren van het voorgenomen verkeersbesluit
Gesprek met bewoners en andere belanghebbenden
Vaststellen van het verkeersbesluit
Adviseren van het college van B&W



Behandeling in BING
Het rapport en het concept verkeersbesluit worden besproken in de commissie BING. In deze
commissie zijn ook de hulpdiensten en de busmaatschappij vertegenwoordigd. BING heeft
adviesrecht, maar kan het voorgenomen verkeersbesluit niet afkeuren. De adviezen kunnen
aanleiding geven om het rapport met de onderbouwing aan te scherpen.
Voorstel bespreken met politie
De korpschef moet instemmen met het voorgenomen verkeersbesluit. Slechts in zwaar wegende
gevallen mag worden afgeweken van het standpunt van de politie. Om die reden wordt het
voorstel apart besproken met de politie.
Publiceren van het voorgenomen verkeersbesluit
Na de behandeling in BING en het overleg met de politie wordt het voorgenomen verkeersbesluit
op de gebruikelijke manier gepubliceerd. Op dat moment start de wettelijk vastgelegde periode
dat er bezwaar kan worden gemaakt.
Gesprek met bewoners en andere belanghebbenden
Bewoners en andere belanghebbenden worden uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin het
verkeersbesluit en de mogelijke effecten worden toegelicht. Tijdens de bijeenkomst wordt ook
de lijst met mogelijke aanvullende verkeersmaatregelen besproken. De deelnemers aan de
bijeenkomst krijgen de gelegenheid om daarop te reageren.
Vaststellen van het verkeersbesluit
Of er een definitief verkeersbesluit kan worden genomen, hangt af van de ingediende bezwaren.
Deze moeten eerst worden behandeld. Bezwaarmakers kunnen besluiten om in beroep te gaan
tegen het verkeersbesluit .
Adviseren van het college van B&W
Op dit moment in het proces is er een beeld van de mogelijke gevolgen van het weghalen van de
bussluis. Ook is er meer duidelijkheid over het draagvlak voor het nemen van aanvullende
verkeersmaatregelen. Het college wordt geadviseerd over het vervolgproces. De raad wordt
daarna geïnformeerd over het proces dat is doorlopen en over de conclusies die het college
daaraan verbindt.
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Resultaat van fase 2
Er is een procedure doorlopen waarin belanghebbenden de gelegenheid hebben gekregen om mee
te denken over mogelijke, aanvullende verkeersmaatregelen. De opbrengst van het gesprek met de
bewoners en andere belanghebbenden wordt vastgelegd in een notitie. Op basis van deze opbrengst
wordt het college van B&W geadviseerd om aanvullende verkeersmaatregelen uit te werken of om
eerst een periode de effecten te meten.
Fase 3: Weghalen van bussluis en aanvullende verkeersmaatregelen (vanaf januari 2019)
Deze laatste fase bestaat uit de volgende activiteiten:


Weghalen van de bussluis

Nader te bepalen:

Meten van de effecten

Ontwerpen van aanvullende verkeersmaatregelen

Uitvoeren van de verkeersmaatregelen



Weghalen van de bussluis
Nadat het definitieve verkeersbesluit is genomen, wordt de bussluis weggehaald, wordt de
locatie opnieuw ingericht conform het eerder gemaakte ontwerp en wordt het bebordingsplan
uitgevoerd. Via een wijkbericht worden omwonenden op de hoogte gebracht van de nieuwe
situatie.

Buiten de scope van dit project:





Meten van de effecten
Vanaf het moment dat de bussluis er niet meer ligt, zullen de effecten worden gemeten. De wijze
van meten is eerder vastgelegd in het monitoringsplan.
Ontwerpen van aanvullende verkeersmaatregelen
Het moment waarop wordt gestart met het ontwerpen van aanvullende verkeersmaatregelen
hangt af van het besluit dat het college aan het einde van fase 2 neemt. Het ligt voor de hand om
dit als een nieuw project te organiseren.
Uitvoeren van de verkeersmaatregelen
De aanvullende verkeersmaatregelen moeten worden uitgevoerd. De start van de
uitvoeringsfase zal waarschijnlijk in 2020 of zelfs later plaatsvinden. Dit hangt af van de omvang
van de verkeersmaatregelen.

Resultaat van fase 3
De bussluis is weggehaald en de locatie is opnieuw ingericht. Er is een advies geschreven over de
invulling van fase 3.
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Bijlage bij startnotitie “Opheffen van bussluis Amazonedreef”
Risico’s van een snel proces
Het verwijderen van de bussluis lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige maatregel: er moet een
verkeersbesluit wordt voorbereid en gepubliceerd en nadat de procedure is doorlopen, krijgt een
aannemer de opdracht om de bussluis te verwijderen en de Amazonedreef ter plekke opnieuw in te
richten.
Er risico’s kleven echter risico’s aan een snel proces. De kans is groot dat het proces halverwege gaat
vastlopen of dat er na het opheffen van de bussluis aanvullende verkeersmaatregelen moeten
worden genomen.
De volgende risico’s worden gezien:
Risico’s
De korpschef van de politie stemt niet in met het
voorgenomen verkeersbesluit.

Belanghebbenden gaan in beroep tegen het
verkeersbesluit.

Mogelijke beheersmaatregelen
Het verkeersbesluit wordt onderbouwd met een goede analyse van
de verwachte gevolgen voor het verkeer. Verder wordt in de
onderbouwing aangegeven welke verkeersmaatregelen de
gemeente gaat nemen indien de verwachte negatieve gevolgen
daadwerkelijk gaan optreden.
In de wijk zijn er ook tegenstanders van dit voornemen. Zo laat de
wijkraad in zijn brief van 20 april weten dat men grote zorgen heeft
over de gevolgen die het verwijderen van de bussluis heeft voor de
verkeersveiligheid in de omgeving.
Het is lastig om het verkeersbesluit op basis van deugdelijke
argumenten te onderbouwen. De nadruk zal daarom moet worden
gelegd op wat de gemeente gaat doen om negatieve effecten te
voorkomen. Verder kan er een gesprek met belanghebbenden
worden georganiseerd. Belanghebbenden krijgen dan de
gelegenheid om mee te denken over maatregelen die de negatieve
effecten kunnen voorkomen of verkleinen.

Hulpdiensten en busmaatschappij geven een
negatief advies over het verkeersbesluit.

Na het weghalen van de bussluis worden normen
voor fijnstof overschreden.

Na het weghalen van de bussluis worden
geluidsnormen overschreden.

Na het weghalen van de bussluis is de
verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers
afgenomen en is neemt de roep om aanvullende
verkeersmaatregelen toe
Er moeten aanvullende verkeersmaatregelen
worden genomen om de negatieve gevolgen weg
te nemen of te beperken. Er is onvoldoende
budget om ze te financieren.

Via de commissie BING mogen hulpdiensten en busmaatschappij
adviseren over het verkeersbesluit. De kans dat ze adviseren tegen
het weghalen van de bussluis is niet zo groot. Wel is de kans groot
dat ze kritisch zijn over de maatregelen die de gemeente eventueel
gaat nemen om de snelheid op de wegen af te remmen.
Via modelberekeningen moet worden aangetoond dat een toename
van het verkeer niet leidt tot een overschrijding van de norm voor
fijnstof. Deze modelberekeningen zijn een onderbouwing van het
verkeersbesluit.
Aangetoond moet worden dat het weghalen van de bussluis niet als
een reconstructie van de weg kan worden gezien. Is dit wel het
geval, dan moet door middel van modelberekening worden
onderbouwd dat de geluidsnormen niet worden overschreden. Ook
dit onderzoek moet voorafgaand aan het verkeersbesluit worden
genomen.
De mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid worden al bij de
voorbereiding van het verkeersbesluit geïnventariseerd.

Om een goed beeld te krijgen van de kosten zullen eerst de
mogelijke aanvullende verkeermaatregelen geïnventariseerd moeten
worden. Door al in een vroegtijdig stadium na te denken over de
aanvullende verkeersmaatregelen, kunnen de kosten van die
maatregelen worden geraamd en kan extra budget worden gezocht
voor de uitvoering.
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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

gemeenteraad waarin hij opriep om de bussluis

daarmee eens.

Paranadreef te verwijderen. Door deze

<motivatie rechter in begrijpelijke taal>

winkelcentrum De Klop beter bereikbaar voor

Hoe nu verder?

ondertekend. In het voorjaar van 2018 heeft de

de rechter en gaat het burgerinitiatief niet meer

om de bussluis op de Amazonedreef open te

gaan dus ook niet door. De bussluis blijft alleen

Wat is er daarna gebeurd?

Een verkeersveilige woonomgeving?

Om het mogelijk te maken dat de bussluis

Iedereen wil een fijne en veilige woonomgeving.

verkeersbesluit worden genomen. Op dit

straat. Daar is ook veilig en verantwoord gedrag

van 2017 een petitie ingediend bij de

op de Amazonedreef ter hoogte van de
maatregel worden de buurt en het

auto’s. Circa 275 personen hebben de petitie

gemeenteraad ingestemd met het burgerinitiatief
stellen voor autoverkeer.

toegankelijk wordt voor auto’s moest een

moet blijven voor autoverkeer. De rechter is het

De gemeente legt zich neer bij de uitspraak van
uitvoeren. De voorgenomen werkzaamheden
toegankelijk voor bussen.

Dit krijgen we niet alleen met aanpassingen op

verkeersbesluit waren circa 110 bezwaren

van automobilisten, fietsers en voetgangers voor

aangepast. Zo zou de maximum snelheid op dit

Wilt u meer weten over verkeersveiligheid? Kijk

kilometer per uur om ervoor te zorgen dat de

staat wat wij doen en wat u kunt doen om de

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

<datum> uitspraak gedaan: de gemeente mag

telefoonnummer 14 030 of e-mailadres

ingediend. Vanwege de bezwaren werd het plan
deel van de Amazonedreef teruggaan naar 30

toename van geluid van autoverkeer minder is.

vervolgens naar de rechter gegaan, die heeft op
het besluit niet meer uitvoeren, ofwel de bussluis
blijft een bussluis.

nodig.

dan op www.utrecht.nl/verkeersveiligheid. Hier
verkeersveiligheid te verbeteren.

contact op met <naam projectleider>, via
<adres>.

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

‘Plan van aanpak’ realisering openstellen bussluis Amazonedreef
voor autoverkeer
Naar aanleiding van de beslissing op bezwaar ‘verkeersbesluit Amazonedreef’ en de staf van 12
december 2018, moet eind januari 2019 een aantal acties zijn gerealiseerd.

Besloten is uit te voeren:











Het openstellen van de bussluis Amazonedreef (verkeersbesluit ‘intrekken
geslotenverklaring’)
Het instellen van een voorrangsregeling t.p.v. de bussluis ( verkeerbesluit ‘instellen om‐en‐
om regeling’)
Het verwijderen van het betonnen obstakel in het wegdek t.p.v. de bussluis
Het instellen van een 30 km regime op de Amazonedreef tussen de Paranadreef en de Rio
Negrodreef voor de duur van een jaar (verkeersbesluit ‘instellen 30’)
Het realiseren van tijdelijke fysieke maatregelen om het 30 km regime te ondersteunen
Het openstellen van de bussluis en het realiseren van de 30 km maatregelen moet
tegelijkertijd gerealiseerd worden. Dit zal ergens eind januari 2019 plaats moeten vinden
Het monitoren van de auto intensiteiten gedurende dat jaar conform het telplan dat gebruikt
is voor de nulmeting
Het uitvoeren van een geluidtoets in het kader van de wet Milieubeheer na dat jaar
Het opstellen van een beslisdocument na dat jaar waarin de gevolgen van die geluidtoets
beschreven worden
Het definitief maken danwel intrekken van de hierboven genoemde verkeersbesluiten na dat
jaar

Voorts dienen ook de belanghebbenden te worden geïnformeerd.

Werkzaamheden:
Openstellen bussluis Amazonedreef voor autoverkeer







Bebordingsplan maken en laten uitvoeren door SB. Hierbij horen ook de tijdelijke borden dat
de situatie gewijzigd is
SB moet het betonnen obstakel verwijderen en weer aanhelen. Het is onbekend hoe
ingewikkeld dit is en wat hiervan de kosten zijn
Maar de buurt moet geïnformeerd worden middels een wijkbericht over de voorgenomen
werkzaamheden en de veranderingen in de verkeerscirculatie
SB zal de werkzaamheden i.o.m. U‐ov moeten plannen en uitvoeren
Er moet een protocol opgesteld worden ‘hoe om te gaan met klachten’ als de maatregel
uitgevoerd is
Voor de openstelling zal vrijwel zeker media aandacht zijn. Hierop moeten we anticiperen

Instellen 30 km op Amazonedreef tussen Paranadreef en Rion Negrodreef









Het verkeersbesluit voor deze maatregel is op 14 december gepubliceerd. Hier kunnen
bezwaren op komen. Deze hebben echter geen opschortende werking
Bebordingsplan maken en laten uitvoeren door SB. Hierbij horen ook de tijdelijke borden dat
de situatie gewijzigd is
Er moeten fysieke maatregelen ontworpen worden die voor de duur van een jaar de 30 km
status ondersteunen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de bussen van U‐ov
Het plan moet besproken worden in de Bing
De buurt moet geïnformeerd worden middels een wijkbericht over de voorgenomen
werkzaamheden en de veranderingen in de verkeerscirculatie
SB zal de werkzaamheden i.o.m. U‐ov moeten plannen en uitvoeren
Er moet een protocol opgesteld worden ‘hoe om te gaan met klachten’ als de maatregel
uitgevoerd is
Voor maatregel zal vrijwel zeker media aandacht zijn. Hierop moeten we anticiperen

Monitoring en geluidtoets








De nulmeting van september 2018 moet in september 2019 herhaald worden
Er moet advies komen van Mobiliteit of er aanvullende gegevens nodig zijn
Er moet advies komen van Milieu of er aanvullende gegevens nodig zijn
Na beschikbaar komen van de telgegevens moet een modeluitsnede gemaakt worden
waarmee een geluidonderzoek verricht kan worden
Er moet een geluidonderzoek verricht worden in het vierde kwartaal van 2019
N.a.v. bovenstaande acties moet een beslisdocument opgesteld worden. Dit i.s.m. JZ omdat
het een van de acties is uit de beslissing op bezwaar
Dit beslisdocument moet aangeboden worden aan college en raad

Juridisch





De bezwaarmakers worden in december 2018 door JZ geïnformeerd over de beslissing op
bezwaar
Bezwaarmakers hebben dan nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechter
JZ heeft voorwaarden verbonden aan de beslissing op bezwaar. Er moet bewaakt worden of
we met de voorgenomen maatregelen en acties voldoen aan die voorwaarden
De wijkraad moet geïnformeerd worden

Ingezonden mededeling

Camerahandhaving in de praktijk

Amersfoort en LeidschendamVoorburg vertellen
‘Zo’n tien gemeenten
zijn al langs geweest
om het systeem te
bekijken’

Naam: Walter Prot
Functie: Sr. Adviseur Verkeer en Vervoer
Locatie: Binnenstad, gemeente Amersfoort
Doelstelling: Vervanging bollards in verband
met einde technische levensduur

Naam: Margreet Witteveen
Functie: Projectleider Huygenskwartier,
afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke
Ontwikkeling
Locatie: Huygenskwartier Voorburg,
gemeente Leidschendam-Voorburg
Doelstelling: Leefbaar en aantrekkelijk
winkelgebied

In 2012 liepen de bollards die het winkelgebied van Amersfoort
autoluw hielden tegen het einde van hun technische levensduur.
Ze waren door hoge onderhoudskosten aan vervanging toe en
regelmatige aanrijdingen zorgden voor ellende en veel (juridisch)
werk.

Binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn we bezig het
winkelgebied Huygenskwartier nog aantrekkelijker en leefbaarder te
maken en camerahandhaving kan daar aan bijdragen.

Een specialist in verkeerscamera’s kwam met het idee hier kentekencamera’s voor in te zetten. Deze nieuwe techniek was toen al veel
goedkoper en kende niet de gebruikelijke ‘bollardproblemen’.

Jarenlang beperkten bollards de toegang tot het autoluwe gebied.
Echter kennen bollards in de praktijk behoorlijk wat problemen, waardoor het effect van het autoluwe gebied niet geborgd is. Daarnaast
houden ze geen brommers en scooters tegen en juist deze voertuigen
zorgen voor veel overlast.

We waren in 2012 een van de eersten in Nederland en echt zoekende
hoe het systeem binnen de juiste juridische kaders ingevoerd kon
worden. Uiteindelijk, na veel overleg met het OM, heeft Brickyard in
2016 het systeem geïnstalleerd. We mochten toen enkel nog handhaven op een geslotenverklaring (bord C01), inmiddels zijn het beleidskader van het CVOM en het bijbehorende stappenplan veel duidelijker
en mag je op veel meer borden handhaven.
Sinds vorig jaar is de binnenstad aangepast naar een voetgangerszone met bord G7. Dit oogt veel vriendelijker en maakt het voor ongewenste voertuigen duidelijker dat ze er niet in mogen.
Ook onze boa’s zijn zeer te spreken over het systeem, we breiden
de inzet zelfs uit met controle van een bussluis en van sluipverkeer.
Leuk dat je een van de eerste bent, zo’n tien gemeenten zijn al langs
geweest om het systeem te bekijken en waren enthousiast!

Een adviesbureau op het gebied van mobiliteits- en parkeervraagstukken attendeerde ons op camerahandhaving, want met kentekencamera’s kun je brommers en scooters wel weren. Zij hebben ons
vervolgens uitstekend geholpen om de juiste stappen te doorlopen.
Het is niet zomaar een extra optie in een handhavingspakket, maar
een verkeerkundige maatregel, zij hebben daar ervaring mee.
Begin dit jaar zijn we gestart met de communicatiecampagne en
heeft Brickyard de camera’s geïnstalleerd. Om mensen te laten
wennen hebben we in februari alleen waarschuwingsbrieven
verstuurd, sinds april worden overtreders echt beboet. In de loop van
het jaar gaan we het systeem evalueren, maar we horen nu al van
ondernemers en bewoners dat ze minder scooters ervaren. En daar
doen we het voor: een aangenaam verblijfsgebied en winkelklimaat,
wat bijdraagt aan de economische vitaliteit en leefbaarheid van het
gebied.

Berekening van de toename van onveiligheid bij opheffen van de bussluis aan de Amazonedreef.
Op deze kaart: https://www.star‐verkeersongevallen.nl/Map# ‐ ‐ ‐ / / .
/ .
kun je inzoomen op Overvecht. Bij klikken op een wegvak komen
het aantal geregistreerde ongevallen en het aantal geregistreerde letselslachtoffers in beeld. Er wordt nog gene % van het aantal ongevallen
geregistreerd, het geeft een onderschatting van de ernst van de verkeersonveiligheid.
Bij de “vergelijkbare” dreven zijn van
Amazonedreef is dat , ongeval per

tot en met gisteren (
meter weglengte.

september

) , ongevallen per

meter weglengte geweest. Op de

Het aantal ongevallen met gewonden was op de “vergelijkbare” dreven , per
meter, op de Amazonedreef was dit , per
“vergelijkbare” dreven hebben bijna tweemaal zoveel ongevallen en slachtoffers als de Amazonedreef.

meter. De

In het menu rechts op de star‐kaart kunt u nog kiezen voor de exacte ongevalslocaties. Dan worden alleen de ongevallen getoond waarvan de exacte
locatie is genoteerd. Dan valt op dat er geen ongevallen zijn genoteerd tussen de Paranadreef en de plek waar het autoverkeer er weer bijkomt: de Rio
Negrodreef (het bussluis‐gedeelte). De ongevallen waarvan de exacte locatie bekend is zijn geweest op het traject dat km/uur is (en volgens het oude
verkeersbesluit zou blijven). Drie van de vijf gewonden zijn vroeger gevallen op het gedeelte dat nu is heringericht tot km‐gebied.

Geregistreerde ongevallen
Donaudreef
Wolgadreef
Neckardreef
Theemsdreef
Totaal ongevallen

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal Weglengte (m)
2 ‐
3
3
6
3
17
500
8
4
7
3
8
2
32
600
3
5
3
4
9
4
28
700
3
8
5
8
8
5
37
650
16
17 18
18
31
114
2.450 4,7 Aantal ongevallen/100 meter

Geregistreerde letselslachtoffers 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal Weglengte (m)
Donaudreef
2 ‐
1 ‐
2 ‐
5
500
Wolgadreef
2 ‐
1
1 ‐
‐
4
600
Neckardreef
‐
2
2
1
3 ‐
8
700
Theemsdreef
1
1
2
3
1
2
10
650
Totaal slachtoffers
5
3
6
5
6
27
2.450 1,1 Aantal gewonden/100 meter
Amazonedreef
Geregistreerde ongevallen
Geregistreerde letselslachtoffers

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal Weglengte (m)
3
2
3
5
1
1
15
800 1,9 Aantal ongevallen/100 meter
‐
1
1
3 ‐
‐
5
800 0,6 Aantal gewonden/100 meter
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