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Geachte heer, 

Over de beroepen met zittingsdatum 17 augustus 2017 deel ik u het volgende mee. 

De rechtbank heeft een of meer stukken aan het dossier toegevoegd. Ik stuur u hiervan een kopie. 

Als u naar aanleiding van deze briefvragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

A Is u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 

Hoogachtend, 

.~ 
de griffier 
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Onderwerp 

13 Behandeld door L. Vodegel. L. Matthijssen 

Verweerschrift naar aanleiding van de beroepen verkeersbesluiten Centrum Zeist 

Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van uw brieven d.d. 21,24 en 28 februari 2017. ontvangt u hierbij het verweerschrift inzake de 
beroepen met procedurenummers: 

UTR 17/686 WET v. Denderen en Brecheisen 
UTR 17/734 WVW VVE Belleville Slotlaan 
UTR 17/736 WVW VVE Belleville Slotlaan 
UTR 17/738 WVW VVE Belleville Slotlaan 
UTR 17/740 WVW VVE Belleville Slotlaan 
UTR 17/743 WVW VVE Belleville Slotlaan 
UTR 17/744 WVW Vereniging Lyceumkwartier Zeist 
UTR 17/745 WVW Vereniging Lyceumkwartier Zeist 
UTR 17/748 WVW Vereniging Lyceumkwartier Zeist 
UTR 17/749 WVW Vereniging Lyceumkwartier Zeist 
UTR 17/751 WVW Vereniging Lyceumkwartier Zeist 
UTR 17/759 WVW v. Oirsouw 
UTR 17/760 WVW v. Oirsouw 
UTR 17/761 WVW v. Oirsouw 
UTR 17/762 WVW v. Oirsouw 
UTR 17/763 WVW v. Oirsouw 
UTR 17/782 BESLU VVE Belleville Boulevard 
UTR 17/ GEMWT Stichting Beter Zeist 

3 1 JULI zon 
INGEKOMEN 

Afdeling bestuursrecht 
Rechtbank Midden-Nederland 

Allereerst zal in het kort de ontvankelijkheid en het wettelijk kader worden weergegeven. Daarna worden de 
beroepsgronden behandeld, vervolgens ons verweer op deze beroepsgronden en tot slot onze conclusie. 

Algemene opmerkingen 
Allereerst verwijzen wij naar onze besluiten d.d. 11 januari 2017, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 januari 
2017 en de daarbij behorende zienswijzennota. 
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Wettelijk kader 
Op grond van artikel 3.10 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) hebben wij gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren op deze verkeersbesluiten. 

Op grond van artikel15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeers-besluit te 
worden genomen: 

De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel12 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod ofverbod ontstaat of 
wordt gewijzigd. 

Maatregelen op of aan de weg die leiden tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of 
verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking 
of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. 
Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is er overleg 
geweest met de politie. Deze heeft positief gereageerd op de verkeersbesluiten. 

Gevoegde behandeling 
In het belang van een doelmatige procesvoering is verzocht de beroepen gevoegd te behandelen. Tegen de volgende 
verkeersbesluiten is beroep ingesteld: 

1. Verkeersbesluit inzake het instellen van eenrichtingsverkeer in de Meester Klerkstraat in de tunnel. 
2. Verkeersbesluit inzake het nemen van verkeersmaatregelen in de Korte Steynlaan, Slotlaan (busstation) en 
Geiserlaan. 
3.Verkeersbesluit inzake het permanent afsluiten van de Rozenstraat ter hoogte van de aansluiting op de Voorheuvel. 
4.Verkeersbesluit inzake het fysiek afsluiten van de Jagerlaan ter hoogte van de aansluiting op de Slotlaan 
5. Verkeersbesluit inzake het nemen van verkeersmaatregelen in de Slotlaan, Weeshuislaan en Voorheuvel. 

Ontvankelijkheid 
Ten aanzien van de ontvankelljkheidcriteria, t.W. besluit (artikell:3 Awb), belanghebbende (art. 1:2, lid 1, Awb), 
termijn (art. 6:7 jo 6:8 Awb), is het voor ons college onduidelijk of hier bij alle verkeersbesluiten aan wordt voldaan. 
Ingevolge artikel1:2, eerste lid, van de Awb) wordt onder belanghebbende verstaan degene wiens belang 
rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Zoals de Afdeling in de uitspraak van 5 november 2014 in zaak nr. 
201400350/1/ Al) voorts heeft overwogen is een persoon slechts belanghebbende bij een verkeersbesluit, indien hij 
een bijzonder, individueel belang bij dat besluit heeft, dat zich in voldoende mate onderscheidt van dat van andere 
weggebruikers. 

R. Van Oirsouw 
Op grond van het bovenstaande is R. van Oirsouw naar ons oordeel geen belanghebbende in de zin van artikel1:2, lid 
3 Awb bij de verkeersbesluiten 1, 2,3,4 en 5. Niet is gebleken dat deze verkeersbesluiten directe gevolgen hebben 
voor de het woon- en leefklimaat ter plaatse van de woning van appellant. Naar ons oordeelonderscheidt zijn belang 
zich in onvoldoende mate van dat van andere omwonenden en weggebruikers, omdat uit de onderzoeken van de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) is gebleken dat er geen significante verslechtering van luchtkwaliteit en 
geluidsniveau zaloptreden. De resultaten zijn vastgelegd in de rapportage 'Centrumvisie Zeist, 
Luchtkwaliteitsonderzoek' met rapportnummer Z-2015-18695 / 36843 (productie 1) en in het rapport 'Centrumvisie 
Zeist, Akoestisch onderzoek' met rapportnummer Z-2015-18695 / 40544 (productie 2). Naar ons oordeel wordt 
appellant niet direct getroffen in zijn belang, ook gezien het feit dat appellant hemelsbreed 500 meter woonachtig is 
van de dichtstbijzijnde weg waarop de verkeersbesluiten van toepassing zijn. 

C. Van Denderen en L. Brecheisen 
Op grond van bovenstaande zijn C. Van Denderen en L. Brecheisen naar ons oordeel geen belanghebbenden in de zin 
van artikel1:2, lid 3 Awb bij verkeersbesluiten 1, 2, 3, 4 en 5. Niet is gebleken dat de onderhavige verkeersbesluiten 
directe gevolgen hebben voor de straat waarin zij wonen. Uit de berekeningen met het verkeersmodel blijkt zelfs dat 
de intensiteit van het autoverkeer in deze straat zelfs afneemt als gevolg van de instelling van de door hen bestreden 
verkeersbesluiten. Zie hiervoor de tabel1: 
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Variant Slotlaan 
Autonoom 2025 3.010 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) 
2025 uitsluitend verkeersmaatregelen uit vijf 2.840 mvt/etmaal 
verkeersbesluiten 
2025 verkeersmaatregelen uit vijf verkeersbesluiten en 2.550 mvt/etmaal 
aanvullende verkeersmaatregelen in wijken 'Jagerlaan en 
omgeving' & 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark' 
Tabel I: overzicht intensiteit Slotlaan ten noordoosten van Jufferstraat 

Naar ons oordeelonderscheidt hun belang zich in onvoldoende mate van dat van andere omwonenden en 
weggebruikers en ondervinden zij geen directe negatieve gevolgen van de onderhavige verkeersbesluiten. 

Stichting Beter Zeist 
Op 23 september 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in de voorlopige voorziening voor het 
tijdelijke afsluiten van de tunnelverbinding tussen de Weeshuislaan en de Voorheuvel in Zeist gedurende de periode 
26 september 2016 tot en met 30 november 2016 door middel van de plaatsing van hekwerken. De voorlopige 
voorziening was aangevraagd door Stichting Beter Zeist. In de uitspraak (UTR 16/4369) is de voorzieningenrechter tot 
het volgende oordeel gekomen: 

5. Op grond van artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), gelezen in samenhang met artikel 
8:1 van de Awb kan uitsluitend een belanghebbende tegen een bes/uit bezwaar maken en beroep instellen. 

6. Zoals volgt uit rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(ABRvS), bijvoorbeeld de uitspraak van 1 oktober 2008 (ECLf:NL:RVS:2008:BF39 11), is voor de vraag of een 
rechtspersoon belanghebbende is als bedoeld in artikel1:2, eerste en derde lid, van de Awb bepalend of de 
rechtspersoon krachtens zijn statutaire doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een rechtstreeks bij het 
bestreden besluit betrokken algemeen of collectief belang in liet bijzonder behartigt. 

7. Volgens artikel2 van de statuten van verzoekster heeft verzoekster, kort gezegd, ten doelliet binnen de gemeente 
Zeist en waar nodig de aangrenzende gemeenten handhaven en bevorderen van de kwaliteit van wonen, leven en 
werken. Naar liet oordeel van de voorzieningenrechter is liet statutaire doel van verzoekster zo veelomvattend dat liet 
onvoldoende onderscheidend is om op grond daarvan te kunnen oordelen dat liet belang van verzoekster rechtstreeks 
bij het bestreden besluit is betrokken. De voorzieningenrechter begrijpt echter uit de stukken en de toelichting van 
partijen ter zitting dat verzoekster de afgelopen jaren betrokken is geweest bij de ruimtelijke ontwikkelingen met 
betrekking tot de zogenoemde centrumvisie en dat zij in dat kader regelmatig bijeenkomsten heeft bezocht, 
burgerinitiatieven heeft geluiden en gebruik heeft gemaakt van inspraakgelegenheden. Gelet op deze feitelijke 
werkzaamheden acht de voorzieningenrechter voor dit stadium voldoende aannemelijk dat verzoekster het 
rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken belang in het bijzonder behartigt in de zin van artikell:2, eerste en 
derde lid, van de Awb. 

Op grond van hetgeen gesteld onder ontvankelijkheid is de Stichting Beter Zeist naar ons oordeel evenmin 
belanghebbende in de zin van artikell:2, lid 3 Awb bij verkeersbesluiten I, 2, 3, 4 en 5. De doelstelling van deze 
appellant is onvoldoende specifiek en te algemeen geformuleerd. Volgens artikel 2 van de statuten heeft de Stichting 
kort gezegd, ten doel het binnen de gemeente Zeist en waar nodig de aangrenzende gemeenten de kwaliteit van 
wonen, leven en werken te handhaven en te bevorderen. Het statutaire doel van de Stichting is zo veelomvattend en 
dermate algemeen geformuleerd dat het niet voldoende onderscheidend is om de Stichting als direct 
belanghebbende te kunnen aanmerken. Daarnaast vragen wij en ons af of de Stichting zich tot doel heeft gesteld op te 
komen voor het algemeen belang of collectieve belangen. Uit de statutaire doelstellingen kan in ieder geval niet 
worden afgeleid dat de Stichting zich ook ten doel heeft gesteld op te komen voor de belangen van weggebruikers en 
omwonenden die rechtstreeks getroffen worden door de verkeersbesluiten en in casu dus niet opkomt voor 
collectieve belangen. 
Daarnaast vinden wij dat het participeren/deelnemen in werkgroepen met betrekking tot de Centrumvisie niet is aan 
te merken als een feitelijke werkzaamheid met betrekking tot het te behartigen bijzondere belang, te weten verkeer. 
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Vereniging Lyceumkwartier 
Op grond van bovenstaande is de Vereniging Lyceumkwartier naar het oordeel van ons college geen belanghebbende 
in de zin van artikel1:2, lid 3 Awb bij verkeersbesluiten 1,2,3,4 en 5. De doelstelling van de Vereniging is 
onvoldoende specifiek en te algemeen geformuleerd. Ons college vraagt zich daarnaast af of de Vereniging opkomt 
voor het algemeen belang of collectieve belangen. Uit de statutaire doelstellingen kan niet worden afgeleid dat de 
Vereniging opkomt voor de belangen van weggebruikers en omwonenden die rechtstreeks getroffen worden door de 
verkeersbesluiten en in casu dus niet opkomt voor collectieve belangen. 

Het statutaire doel van de Vereniging is zo veelomvattend en dermate algemeen geformuleerd dat het niet voldoende 
onderscheidend is om de Vereniging als direct-belanghebbende te kunnen aanmerken. Daarnaast vragen wij en ons af 
of de Vereniging zich tot doel heeft gesteld op te komen voor het algemeen belang of collectieve belangen. Uit de 
statutaire doelstellingen kan in ieder geval niet worden afgeleid dat de Vereniging zich ook ten doel heeft gesteld op 
te komen voor de belangen van weggebruikers en omwonenden die rechtstreeks getroffen worden door de 
verkeersbesluiten en in casu dus niet opkomt voor collectieve belangen. 

Daarnaast blijkt uit onderzoeken met het verkeersmodel dat in 2025 met het nemen van de verkeersmaatregelen uit 
de vijf verkeersbesluiten en verkeersmaatregelen uit het wijkverkeersplan 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark' (de 
benodigde verkeersbesluiten voor het nemen van deze maatregelen worden op 21 augustus 2017 gepubliceerd in de 
Staatscourant) in een groot deel van de wijk Lyceumkwartier(-zuid) de verkeerssituatie niet significant verslechterd of 
zelfs verbeterd ten opzichte van de autonome situatie in 2025. 

WE Belleville Slotlaan 
Een rechtspersoon kan als belanghebbende worden aangemerkt op grond van artikell:2, lid 3 Awb wanneer het 
belang dat zij in het bijzonder behartigt een algemeen of collectief belang is en dit blijkt uit de statutaire 
doelstellingen en feitelijke handelingen van de betreffende rechtspersoon. 
Een schriftelijke volmacht als bedoeld in artikel 2:1, lid 2, van de Awb, van de algemene ledenvergadering ontbreekt 
bij de stukken, waardoor de VVE naar ons oordeel niet gerechtigd is tot het voeren van deze procedure. Mocht er 
alsnog een machtiging worden overgelegd, zijn de door de VVE gestelde belangen volgens ons niet aan te merken als 
aan de statutaire doelstellingen ontleende collectieve belangen, die door de besluiten direct worden of dreigen te 
worden aangetast. De VVE wordt door de verkeersbesluiten 1, 2, 3, 4 en 5 niet geraakt in haar belangen. Uit de 
onderzoeken van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) is gebleken dat er geen significante verslechtering van 
luchtkwaliteit en geluidsniveau zaloptreden. De resultaten zijn vastgelegd in de rapportage 'Centrumvisie Zeist, 
Luchtkwaliteitsonderzoek' met rapportnummer Z-201S-18695 / 36843 en in het rapport 'Centrumvisie Zeist, 
Akoestisch onderzoek' met rapportnummer Z-2015-18695 / 40544. Naar ons het oordeel wordt appellant niet direct 
getroffen in zijn belang. Op grond van het bovenstaande is de VVE Belleville Slotlaan naar het oordeel van ons college 
geen belanghebbende in de zin van artikel1:2 lid 3 Awb. 

WE Belleville Boulevard 
Een rechtspersoon kan als belanghebbende worden aangemerkt op grond van artikell:2 lid 3 Awb wanneer het 
belang dat zij in het bijzonder behartigt een algemeen of collectief belang is en dit blijkt uit de statutaire 
doelstellingen en feitelijke handelingen van de betreffende rechtspersoon. De VVE wordt door de litigieuze 
verkeersbesluiten naar ons oordeel niet geraakt in haar belangen. Uit de onderzoeken van de Omgevingsdienst 
Regio Utrecht (ODRU) is gebleken dat er geen significante verslechtering van luchtkwaliteit en geluidsniveau zal 
optreden. De resultaten zijn vastgelegd in de rapportage 'Centrumvisie Zeist, Luchtkwaliteitsonderzoek' met 
rapportnummer Z-2015-18695 / 36843 en in het rapport 'Centrumvisie Zeist, Akoestisch onderzoek' met 
rapportnummer Z-2015-18695 / 40544. Naar ons oordeel wordt appellant niet direct getroffen in haar belang. Op 
grond van het bovenstaande is de VVE Belleville Slotlaan naar het oordeel van ons college geen belanghebbende in 
de zin van artikell:2 lid 3 Awb. 

Beroepsgronden 
In artikel 6:5, lid 1 onder d van de Awb is bepaald dat de gronden van het beroepschrift betrekking moeten hebben 
op het bestreden besluit. De ingediende beroepsschriften in ogenschouw genomen hebbend, zijn wij van mening 
dat de daarin genoemde gronden slechts voor een deel betrekking hebben op de bestreden besluiten. Naar ons 
oordeel hebben sommige gronden betrekking op de vastgestelde en onherroepelijk geworden Centrumvisie, welke 
geen onderwerp is van deze beroepsprocedure. Dit geldt ook voor beroepsgronden met betrekking tot de 
wijkverkeersplannen en feitelijke werkzaamheden. 
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In de beroepschriften zijn - kort samengevat - de volgende beroepsgronden aangedragen, waar wij per thema 
inhoudelijk op in zullen gaan: 

Beroepsgronden Van Oirsouw 
1. Veronderstelde effecten van de verkeersmaatregelenzijn niet rechtens onderbouwd en geborgd. 
2. Besluitvorming is onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd. 
3. Het is onjuist dat de verkeersintensiteit op de Lindenlaan op regelmatige basis wordt gemonitord. 
4. Monitoring en tellingen hadden plaats moeten vinden voorafgaande de besluitvorming. 
5. De maximale verkeersintensiteit (volgens het GWP) op de Lindenlaan wordt overschreden en zal door de 

verkeersbesluiten drastisch toenemen. 

Beroepsgronden Van Denderen en Brecheisen 
6. De verkeersbesluiten zijn gebaseerd op gedateerde tellingen. 
7. De verschillende gebieden zijn ten onrechte niet in samenhang bekeken. 
8. Een eerder plan dat gebaseerd was op de centrumdialoog is eenzijdig gewijzigd en dat wordt niet gedragen 

door alle belanghebbenden. 
9. Onderliggende stukken zijn niet afdoende en op de juiste wijze raadpleegbaar geweest. 
10. Het advies van de politie is volstrekt onvoldoende. 
11. Het verkeersonderzoek gaat uit van tegenstrijdige adviezen en verouderde gegevens. 
12. De besluiten zijn onzorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd. 

Beroepsgronden Stichting Beter Zeist 
13. Tekortschietende voorlichting en communicatie over de plannen en verkeerseffecten. 
14. Ontoereikende procesaanpak waarbij belanghebbenden buitenspel zijn gezet. 
15. Ontoereikende onderbouwing maatregelen Weeshuislaan en Voorheuvel e.a. (ad majeur Verkeersbesluit 

210535). 
16. De verwachte effecten van alle vijf verkeersbesluiten zijn onvoldoende gemotiveerd en ook niet definitief 

vastgesteld. 
17. Alle vijfverkeersbesluiten hebben effect op elkaar, maar het integrale beeld ontbreekt. 
18. Ontoereikende onderbouwing met modelberekeningen en verkeersmetingen. 
19. Verwachte directe (negatieve) effecten van de twee ontwerp- verkeersbesluiten. 
20. Onderzoek second opinion Verkeersdeskundige en vergelijking met de verkeersveiligheidsaanpak in Den 

Dolder. 
21. De veiligheidsaspecten van de gevolgen van de besluiten zijn niet goed afgewogen en toezeggingen op dit 

vlak hebben geen juridische waarde. 

Beroepsgronden Vereniging Lyceumkwartier Zeist 
22. De belangen van de vereniging Lyceumkwartier zijn onvoldoende meegewogen bij de besluitvorming. 
23. De vereniging wordt onevenredig getroffen door de besluiten. 
24. De verkeersintensiteit in het Lyceumkwartier zal dusdanig toenemen, dat de verkeersveiligheid in het geding 

komt. 
25. De gevolgde procedure ter voorbereiding van de besluiten was ondoorzichtig en onzorgvuldig en 

belanghebbenden zijn niet betrokken bij de besluitvorming en onjuist geïnformeerd. 
26. De verkeersbesluiten benadelen het Lyceumkwartier, terwijl andere wijken, door aanvullende maatregelen, 

voordeelondervinden door de besluiten. 
27. Door het opknippen van procedures is er geen integraal beeld ontstaan over de gevolgen van de besluiten. 
28. Het is onduidelijk voor welk probleem de besluiten een oplossing beogen en wat de noodzaak is voor het 

wijzigen van de bestaande situatie. 
29. De besluiten leiden tot een onevenredige verkeerstoename en evidente overbelasting, waardoor de 

verkeersveiligheid in het geding komt. 

Beroepsgronden VVE Belleville Slotlaan 
30. Er bestaat geen noodzaak tot het wijzigen van de bestaande situatie. 
31. Het college heeft niet in redelijkheid tot het besluit kunnen komen om het busstation voor doorgaand 

gemotoriseerd verkeer toegankelijk te maken. 
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32. De verkeersbesluiten zijn geen goede, integrale en samenhangende vertaling van hetgeen in diverse 
verkeersdialogen aan de orde is gesteld. 

33. Het advies van de politie is onvoldoende. 
34. De resultaten van de verkeerstellingen zijn op 14 februari 2017 en dus na bekendmaking van de 

verkeersbesluiten kenbaar gemaakt en hebben geen onderdeel uitgemaakt van de ter inzage gelegde 
stukken. 

35. Uit het rapport van de Verkeerskundige (hierna: contra-expertise) is gebleken dat de verkeersbesluiten 
onzorgvuldig zijn voorbereid en verzuimd is een goede analyse te maken van de bestaande situatie. 

Beroepsgronden VVE Belleville Boulevard (beroep tegen het verkeersbesluit inzake het nemen van 
verkeersmaatregelen in de Korte Steynlaan, Slotlaan (busstation) en Geiserlaan). 

36. De verkeersbesluiten zijn onvoldoende gemotiveerd. 
37. De verschillende gebieden waarin de verkeersstromen aanwezig zijn, waarover het verkeer zal gaan rijden 

naar de wegen waarvoor het verkeersbesluit is genomen, zijn ten onrechte niet in onderlinge samenhang 
bekeken. 

38. Het op de centrumdialoog gebaseerde plan is eenzijdig gewijzigd door het college, waardoor er sprake was 
van een nieuw voorstel. 

39. De verkeersbesluiten hebben ten onrechte de parkeerproblematiek niet meegewogen bij de besluitvorming, 
terwijl er een relatie bestaat tussen verkeersbewegingen en parkeermogelijkheden. 

40. Schriftelijke afspraken tussen gemeente en bewoners met betrekking tot het autoverkeer op de Slotlaan ter 
hoogte van het busstation zijn niet meegewogen. 

41. Bezwaren tegen openstelling voor auto's zijn groter dan voordelen. 
42. Onderliggende stukken zijn niet afdoende en op de juiste wijze raadpleegbaar geweest. 
43. Het advies van de politie is onvoldoende. 
44. Het onderliggende verkeersonderzoek gaat uit van tegenstrijdige adviezen en verouderde gegevens. 
45. Er is onvoldoende gekeken naar de invloed van het besluit op omliggende infrastructuur. 
46. Onvoldragen motivering van het besluit, onzorgvuldig besluit en onzorgvuldige voorbereiding. 
47. Geen of onvoldoende overleg met beheerders van omliggende wegen: 

Ons verweer dienaangaande 

Inleiding 
De visie op het centrum van Zeist is een onderwerp dat al vele jaren onderwerp van discussie is binnen de 
gemeenteraad van Zeist. Na het opstellen van diverse plannen heeft de gemeenteraad in 2013 besloten een 
centrumdialoog te houden waaraan alle betrokkenen (inwoners en ondernemers) hun bijdrage konden leveren. In de 
raadsvergadering van 17 december 2013 zijn de uitkomsten van de centrumdialoog met breed draagvlak vastgesteld. 
Op basis van dit raadsbesluit is door een visietafel, die bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, 
vastgoedeigenaren en winkeliers, een visie ontwikkeld op het centrum van Zeist. Deze visietafel heeft zich laten 
ondersteunen en adviseren door een aantalonafhankelijke professionals. Dit heeft ertoe geleid dat een 
samenhangende visie op het centrum van Zeist is opgesteld die beoogt een compact en coherent Groen, Gezond en 
Gastvrij kloppend hart voor Zeist te zijn. De uitkomsten van de Centrumdialoog hebben een verkeersvariant 
opgeleverd met behoud van de noord-zuidroute via de Klinker. Dit stuitte op bezwaren vanuit de omgeving 
KlinkerjMarktjVoorheuvel. De gemeenteraad is daarop met een nieuw voorstel voor een verkeersplan behorende bij 
de centrumvisie gekomen. Deze is op 3 maart 2015 vastgesteld. De Centrumvisie is vastgesteld en onherroepelijk 
geworden en biedt een kader voor de bestreden verkeersbesluiten die het college heeft genomen. In deze procedures 
staan de verkeersmaatregelen uit de verkeersbesluiten ter discussie en niet de Centrumvisie inclusief bijbehorend 
verkeersplan. In productie 1 is het raadsbesluit opgenomen. 

Vanaf 3 maart 2015 is begonnen met het concretiseren van de Centrumvisie. Dit is gedaan door de georganiseerde 
Verkeersdialogen die in oktober 2015 zijn gestart. Daarin is uitleg gegeven over de plannen. Dit waren openbare 
bijeenkomsten. Alle informatie en achterliggende stukken hierover heeft de gemeente op de website 
centrumzeistvernieuwt.nl geplaatst. 

Op 6 april 2016 zijn ontwerp-verkeersbesluit ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden de mogelijkheid hebben 
gehad om zienswijzen in te dienen. In de periode april- september 2016 zijn gesprekken gevoerd met 
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klankbordgroepen uit de omliggende wijken 'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier(-zuid)jWilhelminapark'. 
Onderwerp van gesprek was het treffen van verkeersmaatregelen in deze wijken om de negatieve effecten die de 
verkeersmaatregelen uit de ontwerp-verkeersbesluiten binnen het centrum tot gevolg kunnen hebben tegen te gaan 
danwel te minimaliseren tot een acceptabel niveau. Deze gesprekken zijn afgerond en op 16 januari 2017 zijn de vijf 
verkeersbesluiten voor de verkeersmaatregelen in het centrum gepubliceerd en ter inzage gelegd (zie productie 2 
voor de visualisatie van de verkeersmaatregelen). 

Op 16 januari 2017 zijn ook twee ontwerp-verkeersbesluiten voor het nemen van aanvullende verkeersmaatregelen in 
de wijken 'Jagerlaan en omgeving' en 
'Lyceumkwartier(-zuid)jWilhelminapark' gepubliceerd. De verkeersmaatregelen opgenomen in deze twee ontwerp 
verkeersbesluiten gaan de verkeerseffecten van de verkeersmaatregelen uit de vijf verkeersbesluiten in wijken 
'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier(-zuid)jWilhelminapark' tegen. Op 4 juli 2017 heeft het college ingestemd 
met het nemen van verkeersmaatregelen in de 'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier(-zuid)jWilhelminapark'. 
De twee verkeersbesluiten voor het nemen van verkeersmaatregelen in de wijken 'Jagerlaan en omgeving' en 
'Lyceumkwartier(-zuid)jWilhelminapark' worden gepubliceerd op 21 augustus 2017. In productie 3 zijn deze 
verkeersmaatregelen gevisualiseerd). 

Ad 1. Wijkverkeersplannen en effecten Lyceumkwartier. 
De veronderstelde effecten van de verkeersmaatregelen in het centrum, die zijn opgenomen in de bestreden 
verkeersbesluiten, zijn inzichtelijk gemaakt met verschillende onderzoeken. Met het verkeersmodel zijn de 
verkeerseffecten inzichtelijk gemaakt (zie productie 4). Daarnaast zijn onderzoeken gedaan naar de milieueffecten van 
de maatregelen door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (hierna ODRU). ODRU stelt dat er geen sprake is van een 
significante verslechtering van luchtkwaliteit en geluidsniveau. De resultaten zijn vastgelegd in de rapportage 
'Centrumvisie Zeist, Luchtkwaliteitsonderzoek' met rapportnummer Z-2015-18695 j 36843 en in het rapport 
'Centrumvisie Zeist, Akoestisch onderzoek' met rapportnummer Z-2015-18695 j 40544,(hierna rapportages 
onderzoeken ODRU en te vinden in productie 5 en 6). 

De verkeersmaatregelen hebben verkeerseffecten op de wijken rondom het centrum. Daarom zijn naast de 
onderhavige verkeersbesluiten ook twee ontwerp-verkeersbesluiten opgesteld met verkeersmaatregelen in de wijken 
'Lyceumkwartier(-zuid)jWilhelminapark' en 'Jagerlaan en omgeving' om de verkeerseffecten tegen te gaan. Deze 
ontwerp-verkeersbesluiten zijn op 16 januari 2017 in procedure gebracht. Op 4 juli 2017 heeft het college ingestemd 
met de definitieve verkeersbesluiten voor de verkeersmaatregelen in deze wijken. De definitieve verkeersbesluiten 
worden op 21 augustus 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Het college heeft gekozen om de verkeersbesluiten na 
de zomervakantie te publiceren, zodat de vakantieperiode geen belemmering voor belanghebbenden vormt om 
beroep in te stellen. In productie 7 is het collegebesluit van 4 juli 2017 toegevoegd waarin is besloten aanvullende 
verkeersmaatregelen in de wijken 'Lyceumkwartier(-zuid)jWilhelminapark' en 'Jagerlaan en omgeving' te treffen. 
Hiermee zijn de wijkverkeersplannen naar het oordeel van het college afdoende rechtens geborgd en onderbouwd. 

Daarnaast zullen er infrastructurele maatregelen (feitelijke werkzaamheden) worden uitgevoerd om de effecten op de 
Lindenlaan in de wijk Lyceumkwartier te beperken. De verkeersmaatregelen hebben namelijk als gevolg dat de 
verkeersintensiteit op de Lindenlaan toeneemt. Hierbij moet worden opgemerkt dat de verkeersintensiteit op de 
Lindenlaan op dit moment al boven het wensbeeld ligt. Het college zet met de volgende aanvullende maatregelen in 
op het verlagen van de verkeersintensiteit en het borgen van de verkeersveiligheid op de Lindenlaan: 

1. Verwijzing parkeerroute over Lindenlaan verwijderen 
2. Doseren instroom vanaf Geroplein 
3. Dynamische routeinformatie op Woudenbergseweg 
4. Reconstructie van de Lindenlaan zelf 
5. Reconstructie kruispunt WoudenbergsewegjJagersingel 

Voor nadere toelichting op de Lindenlaan verwijzen wij u naar ad. 5. 

Ad 2, 12, 36 en 46. Besluitvorming is onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd. 
Voorafgaand aan het nemen van de vijf verkeersbesluiten lag een proces van consultatie van de samenleving en 
onderzoeken ten grondslag. De samenleving is in meerdere informatiebijeenkomsten, via artikelen in De Nieuwsbode 
en op de website www.centrumzeistvernieuwt.nl geïnformeerd over de centrumvisie en de daarmee samenhangende 
verkeersmaatregelen in het centrum. 

Austerlitz • Bosch en Duin • Den Dolder • Huis ter Heide • Zeist 
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Voor het nemen van de verkeersbesluiten zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd: 
• Onderzoeken met verkeersmodel om de effecten van de verkeersmaatregelen inzichtelijk te maken. 
• Rapportages onderzoeken ODRU. 
• Onderzoeken naar kruispunt AntonlaanjSteynlaan door adviesbureaus DTV Consultants en Goudappel 

Coffeng 
• Gesprekken met omliggende wijken 'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier(-Zuid)jWilhelminapark' 

voor het opstellen van wijkverkeersplannen die de ongewenste verkeerseffecten in deze wijken moeten 
tegengaan. 

Het college is van mening dat de onderzoeken zorgvuldig zijn uitgevoerd en daarmee de verkeersbesluiten voldoende 
zijn gemotiveerd. 

Ad 3,4,6, en 7. Monitoring en tellingen. 
De effecten van de verkeersmaatregelen in de verkeersbesluiten zijn onderzocht met het verkeersmodel. Met het 
verkeersmodel is ook de onderlinge samenhang van de verkeersmaatregelen onderzocht. Ook is met het 
verkeersmodel onderzocht wat de effecten zijn van de verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen 'Jagerlaan en 
omgeving' en 'Lyceumkwartier(-zuid)jWilhelminapark'. De verkeersbesluiten zijn dus niet genomen op basis van 
verkeerstellingen, maar op basis van de berekeningen met het verkeersmodel. Dit heeft ermee te maken dat met 
enkel verkeerstellingen de effecten van nog te nemen verkeersmaatregelen niet inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 
Een verkeersmodel biedt wel de mogelijkheid om de toekomstige effecten van verkeersmaatregelen inzichtelijk te 
maken. Een toelichting op het verkeersmodel wordt gegeven onder ad 35. 

Na effectuering van de verkeersbesluiten wordt een meting uitgevoerd om na te gaan of de geprognosticeerde 
effecten in het verkeersmodel zich ook in werkelijkheid voordoen. Hierbij wordt extra aandacht geschonken aan de 
Lindenlaan. Inmiddels zijn twee O-metingen verricht om de verkeersintensiteiten op de Lindenlaan en andere wegen 
binnen en buiten het centrum inzichtelijk te maken. Op basis van deze metingen wordt nagegaan hoe de 
verkeerssituatie zich ontwikkeld en daarnaast blijven wij in het gesprek met de Vereniging Lyceumkwartier Zeist over 
mogelijke aanvullende maatregelen. 

Ad 5. De maximale verkeersintensiteit (volgens het GWP) op de lindenlaan wordt overschreden en zal door de 
verkeersbesluiten drastisch toenemen. 
Het college is zich ervan bewust dat de hoeveelheid verkeer op de Lindenlaan toeneemt. Uit onderzoek met het 
verkeersmodel zijn de volgende effecten op de Lindenlaan zichtbaar: 

Weggedeelte 2025 autonome situatie 2025 met verkeersmaatregelen 2025 met 
uit de vijf verkeersbesluiten verkeersmaatregelen 

uit de vijf 
verkeersbesluiten en 
maatregelen uit 
wijkverkeersplannen 

Lindenlaan (direct ten 10.840 motorvoertuigen per 11.400 motorvoertuigen per 11.750 
westen van Professor etmaal etmaal motorvoertuigen per 
Lorentzlaan) etmaal 
Lindenlaan (direct ten 8020 motorvoertuigen per 10.000 motorvoertuigen per 11.570 
oosten van Boulevard) etmaal etmaal motorvoertuigen per 

etmaal 
Tabel 2: verkeerseffecten Lindenlaan 

De verkeersmaatregelen uit de centrumvisie en wijkverkeersplannen hebben als gevolg dat de verkeersintensiteit op 
de Lindenlaan toeneemt. Hierbij moet opgemerkt worden dat in de autonome situatie de druk op de Lindenlaan al 
boven het wensbeeld ligt. In overleg met vertegenwoordigers van de Lindenlaan wordt gezocht naar aanvullende 
maatregelen om de intensiteit van het verkeer op de Lindenlaan te beperken. Het college zet met de volgende 
maatregelen in op het verlagen van de verkeersintensiteit op de Lindenlaan: 

• verwijzing parkeerroute over Lindenlaan verwijderen 
• doseren instroom vanaf Geroplein 
• dynamische routeinformatie op Woudenbergseweg 



9 

• reconstructie inrichting Lindenlaan door aanbrengen snelheidsremmende maatregelen 
• reconstructie kruispunt Woudenbergseweg - Jagersingel 

Bovenstaande maatregelen dragen bij aan het beperken van het doorgaande verkeer op de Lindenlaan. Door het 
doorgaand verkeer op eerdere keuzemomenten te sturen naar o.a. de Krakelingweg/Woudenbergseweg wordt de 
Lindenlaan ontlast. Het college gaat de verkeersintensiteit op de Lindenlaan periodiek monitoren, zodat de 
verkeerseffecten inzichtelijk gemaakt worden. In overleg met de vertegenwoordigers uit Lindenlaan wordt op basis 
van de monitoring nagegaan of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 

Het college is van mening dat de toename op de Lindenlaan niet tot verkeersonveiligheid zalleiden. Op de Lindenlaan 
geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Met het toevoegen van wegversmallingen op deze weg, een extra 
verkeersplateau en het aanbrengen van een overrijdbare middengeleider in het kader van de reeds besloten 
'reconstructie Lindenlaan' sluit de inrichting beter aan bij deze maximumsnelheid (zie productie 8 voor besluit van 16 
december 2016 college aangaande deze aanvullende maatregelen). Daarnaast is de Lindenlaan voorzien van een 
vrijliggend fietspad (aan noordzijde) en fietsstrook (aan zuidzijde). Conform de tabel 5-2 van de ontwerpwijzer 
Fietsverkeer van het CROW, publicatie 351 (zie onderstaande afbeelding) voldoet de inrichting van de weg in 
combinatie met de verwachte hoeveelheid autoverkeer aan de richtlijnen. Er is daarom geen reden om te 
veronderstellen dat er sprake is van een verkeersonveilige situatie op de Lindenlaan. 

Hett college heeft alles afwegende, een zwaarder belang toegekend aan beperking van autoverkeer door het centrum 
dan aan de toename van het verkeer op de Lindenlaan, temeer daar op deze weg aanvullende maatregelen worden 
genomen om de verkeersveiligheid te waarborgen. Daarnaast blijkt uit de onderzoeken naar de milieueffecten (geluid 
en uitstoot) uitgevoerd door de ODRU dat er geen sprake is van een significante verslechtering van luchtkwaliteit en 
geluidsniveau. De resultaten zijn vastgelegd in de rapportage 'Centrumvisie Zeist, Luchtkwaliteitsonderzoek' met 
rapportnummer Z-2015-18695 / 36843 en in het rapport 'Centrumvisie Zeist, Akoestisch onderzoek' met 
rapportnummer Z-2015-18695 /40544. 

Ad 8. Een eerder plan dat gebaseerd was op de centrumdialoog is eenzijdig gewijzigd dat niet wordt gedragen door 
alle belanghebbenden. 
Ons college heeft uitvoering gegeven aan het plan dat door de gemeenteraad is vastgesteld. De verkeersbesluiten zijn 
gebaseerd op de Centrumvisie en het bijbehorende verkeersplan. Wij hebben het verkeersplan als uitgangspunt 
genomen bij het voorbereiden van de verkeersbesluiten. Daarbij hebben wij de vereiste zorgvuldigheid in acht 
genomen door de uiteenlopende C.q. tegengestelde belangen zo goed mogelijk tegen elkaar af te wegen. In dat 
verband zijn flankerende maatregelen genomen om de negatieve effecten die de verkeersbesluiten met zich kunnen 
meebrengen (uitstralingseffect) zoveel mogelijk te beperken. Eerdere suggesties en voorstellen van het verkeersplan 
zijn niet bij de besluitvorming van de verkeersbesluiten betrokken, omdat de raad deze suggesties en voorstellen 
heeft betrokken in haar besluit tot het vaststellen van de Centrumvisie en het bijbehorende verkeersplan op 3 maart 
2015. 

A"c:torlib • Rnc::rh on Fu rin • non nnlrlor • J-j"ic:: tor J-jpirlp • 7pic::t 
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Ad 9, 13, en 42. Onderliggende stukken zijn niet afdoende en op de juiste wijze raadpleegbaar geweest. 
De vijfverkeersbesluiten zijn op 16 januari 2017 conform artikel26 van het BABW gepubliceerd in de Staatscourant. 
Daarnaast hebben wij via verschillende communicatiekanalen informatie over de verkeersbesluiten verschaft: 

• Informatiebrief die huis-aan-huis is verspreid in het centrum en omliggende woonwijken 
• Artikel in De Nieuwsbode 
• Publicatie op de website www.zeist.nl 
• Artikel op www.centrumzeistvernieuwt.nl (projectwebsite van centrumvisie) 

In de verschillende communicatiemiddelen is verwezen naar de projectwebsite www.centrumzeistvernieuwt.nl 
waarop alle achterliggende informatie van de verkeersbesluiten is gepubliceerd, zoals verkeersmodelresultaten, 
milieuonderzoeken en aanvullende onderzoeken. Daarnaast hebben de (ontwerp)verkeersbesluiten ter inzage 
gelegen bij de publieksbalie van het gemeentehuis. 

Ad 10, 33 en 43. Het advies van de politie is volstrekt onvoldoende. 
Conform artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden over de verkeersbesluiten met de politie. De politie 
heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verkeersbesluiten. Hiermee is voldaan aan de wettelijke vereisten zoals 
opgenomen in het BABW. 

Ad 11 en 44. Het verkeersonderzoek gaat uit van tegenstrijdige adviezen en verouderde gegevens. 
Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd voorafgaand aan de besluitvorming. De volgende onderzoeken zijn 
uitgevoerd: 

• Onderzoek met het verkeersmodel 
o Autonome situatie 2025 
o Variant uitsluitend verkeersmaatregelen in het centrum zoals opgenomen in de vijf bestreden 

verkeersbesluiten voor het jaar 2025; 
o Variant verkeersmaatregelen in het centrum (verkeersmaatregelen opgenomen de vijf bestreden 

verkeersbesluiten) en verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen 'Jagerlaan en omgeving' en 
'Lyceumkwartier(-zuid)jWilhelminapark' voor hetjaar 2025 (verkeersmaatregelen opgenomen in de 
verkeersbesluiten die op 21 augustus 2017 worden gepubliceerd). 

• Milieueffecten (geluid en uitstoot) zijn onderzocht door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (OORU). De 
resultaten zijn vastgelegd in de rapportages onderzoeken ODRU. 

Met onderzoeken zijn de effecten van de verkeersmaatregelen in het centrum inzichtelijk gemaakt, daarnaast is ook 
onderzocht wat de effecten zijn van de aanvullende verkeersmaatregelen in de wijken 'Jagerlaan en omgeving' en 
'Lyceu m kwa rtier( -zuid)jWilhelminapark'. 

Ad 14. Ontoereikende procesaanpak waarbij belanghebbenden buitenspel worden gezet. 
De gemeenteraad heeft de centrumvisie, inclusief bijbehorend verkeersplan, vastgesteld zoals beschreven onder de 

inleiding. In oktober 2015 is gestart met de verkeersdialoog die tot doel had of aanvullende maatregelen denkbaar 
waren om de negatieve effecten van het verkeersplan dat was vastgesteld door de gemeenteraad te verminderen Dit 
heeft geleidt tot een aanpassing rondom het busstation. Met het afsluiten van de Korte Steynlaan voor gemotoriseerd 
verkeer met een uitzondering voor bussen en het Antonlaan open te houden werd het verkeersaanbod op het 
busstation dat in eenrichting wordt opengesteld beperkt. Vanaf april 2016 is de focus op de omliggende wijken gelegd. 
In samenspraak met klankbordgroepen 'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier(-zuid)jWilhelminapark', zijn 
wijkverkeersplannen opgesteld met aanvullende maatregelen om de eventuele ongewenste verkeerseffecten in deze 
woongebieden tegen te gaan. 

Wij hebben ontwerpverkeersbesluiten voor alle verkeersmaatregelen in het centrum genomen en deze ter inzage 
gelegd voor het indienen van zienswijzen. Deze ontwerp-verkeersbesluiten voor de verkeersmaatregelen in de 
wijkverkeersplannen zijn gelijktijdig in procedure gebracht met de definitieve verkeersbesluiten voor de 
verkeersmaatregelen uit de centrumvisie. 

Er is uitgebreid gecommuniceerd over de plannen en er is kenbaar gemaakt op welk moment en hoe 
belanghebbenden betrokken werden. De verkeersbesluiten voor de verkeersmaatregelen zijn via de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3:4 van de Awb in gang gezet. Hiervoor is bewust gekozen 
om belanghebbenden door middel van zienswijzen de mogelijkheid te bieden op de voorgenomen maatregelen te 
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reageren. De ingediende zienswijzen op de ontwerp-verkeersbesluiten voor de verkeersmaatregelen in het centrum 
zijn betrokken bij de heroverweging door het college. Het college is van mening dat met het doorlopen proces en de 
doorlopen verkeersbesluitprccedure belanghebbenden voldoende mogelijkheden is geboden om hun zienswijzen 
kenbaar te maken. 

Ad 15. Ontoereikende onderbouwing maatregelen Weeshuislaan en Voorheuvel e.a. (ad majeur Verkeersbesluit 
210535) 
Het centrum van Zeist, dat globaal wordt begrensd door de Slotlaan, Ie Hogeweg, Voorheuvel en Steynlaan, heeft 
sinds enkele decennia te kampen met een terugloop van het aantal bezoekers en bestedingen, een toenemende 
(winkel)leegstand en een onvoldoende kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte. Dit heeft een negatief effect 
op zowel het lokale woon- als winkelplezier. Het doel van de centrumvisie is het creëren van een compact 
winkelgebied in het centrum van Zeist. Met het aanpassen en herinrichten van het centrum kan dit worden 
bewerkstelligd. Om een kwalitatief goed winkelgebied te realiseren, is het van belang dat doorgaand autoverkeer 
wordt geweerd. Het centrum krijgt hiermee een karakter van een verblijfsgebied, waarin onder andere ontmoeten, 
winkelen etc. centraal staan. Een van de maatregelen om het doorgaande verkeer uit het centrum te weren, is het 
opheffen van de noord-zuid verbinding door het centrum. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door het inmiddels 
afgebroken tunneltje op de Markt en de daar gesitueerde rijbaan af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer 
(uitgezonderd bussen). 

Het college is zich ervan bewust dat het afsluiten van de noord-zuid verbinding gevolgen heeft voor omliggende 
wijken. Om deze verkeerseffecten te beperken zijn twee wijkverkeersplannen voor de wijken 'Jagerlaan en omgeving' 
en 'Lyceumkwartier(-zuid)jWilhelminapark' opgesteld. Met de verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen 
worden de nadelige verkeerseffecten in deze woongebieden zoveel mogelijk beperkt, zoals is beschreven onder ad 1. 
Bij het bepalen van de verkeerseffecten moet gekeken worden naar de absolute veranderingen van de 
verkeersintensiteiten. Door de effecten te beoordelen aan de hand van de relatieve veranderingen kan een vertekend 
beeld ontstaan. Binnen verkeersnetwerken wordt namelijk gekeken naar het type weg (erftoegangsweg of 
gebiedsontsluitingsweg) en de inrichting van de weg om te bepalen of de hoeveelheid verkeer op een veilige wijze 
verwerkt kan worden. De inrichting van de weg is leidend voor het bepalen of een weg verkeer op een veilige wijze 
kan verwerken. Een forse relatieve toename van gemotoriseerd verkeer hoeft dus niet te betekenen dat er sprake is 
van een onacceptabele situatie. 

Een aantal wegen, zoals de Lindenlaan en de Slotlaan, tussen de Korte Steynlaan en de rotonde Boulevard, wordt 
zwaarder belast door een deel van de verkeersmaatregelen opgenomen in de verkeersbesluiten. In deze gevallen is 
nagegaan of de verkeersintensiteit ten opzichte van de inrichting van de wegen onacceptabel is. Onder ad. 5 is de 
beoordeling van de Lindenlaan beschreven. Het college is op basis van de inrichting van oordeel dat er sprake is van 
een onacceptabele situatie op de Lindenlaan. Net als op de Lindenlaan zijn op het betreffende gedeelte van de 
Slotlaan dat wordt opengesteld voor gemotoriseerd verkeer in één richting fietsvoorzieningen aangelegd, waardoor 
de inrichting van de weg geen probleem vormt. Ook vanuit de milieuonderzoeken is op en rondom deze straten geen 
sprake van een significante verslechtering. Met de omgeving en verschillende experts is een ontwerp van de openbare 
ruimte rondom het busstation vervaardigd. Het verbeteren van de verkeersveiligheid vormde een van de belangrijke 
punten in dit ontwerp. Het voorlopig ontwerp is opgenomen in productie 9. 

Ad 16. Alle vijf verkeersbesluiten: de verwachte effecten ervan zijn onvoldoende gemotiveerd en ook niet definitief 
vastgesteld. 
De verwachte effecten van de vijf verkeersbesluiten zijn onderzocht met het verkeersmodel. Daarnaast zijn de 
milieueffecten door de ODRU van de wijzigende verkeersstromen onderzocht en zijn nadere onderzoeken uitgevoerd 
voor specifieke locaties, zoals het kruispunt SteynlaanjAntonlaan. Hieruit bleek dat de wijken 'Jagerlaan en omgeving' 
en 'Lyceumkwartier(-zuid)jWilhelminapark' ongewenste verkeerseffecten zullen ondervinden van de 
verkeersmaatregelen opgenomen in de vijf verkeersbesluiten. Hierop zijn in samenspraak met belanghebbenden twee 
wijkverkeersplannen opgesteld waarin verkeersmaatregelen zijn opgenomen die de ongewenste effecten tegengaan. 
Op 16 januari 2017 zijn twee ontwerp-verkeersbesluiten, gelijktijdig met de vijfverkeersbesluiten voor de 
verkeersmaatregelen in het centrum, gepubliceerd met de verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen. Een 
aantal personenjorganisaties heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Wij hebben op 4 
juli 2017 ingestemd met het instellen van de verkeersmaatregelen uit het wijkverkeersplan. De benodigde 
verkeersbesluiten voor het instellen van deze maatregelen worden op 21 augustus 2017 gepubliceerd in de 
Staatscourant. De effecten van de verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen zijn doorgerekend. Hieruit blijkt 
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dat de verkeersmaatregelen opgenomen in de verkeersbesluiten van de wijkverkeersplannen de ongewenste 
verkeerseffecten tegengaan of in ieder geval beperken tot een acceptabel niveau. 

De gevolgen van de wijzigingen in verkeersstromen voor verkeersveiligheid zijn onderzocht in tegenstelling tot 
hetgeen door Stichting Beter Zeist wordt betoogd. De verkeerseffecten en verkeersveiligheid op de wegen zijn 
onderzocht met het verkeersmode!. De verwachte intensiteiten voor de wegen zijn getoetst aan de inrichting van de 
wegen. Wegen die te maken krijgen met een forse toename van het verkeer is onderzocht of dit met betrekking tot 
verkeersveiligheid problemen oplevert, zoals de Lindenlaan en busstation. In dit kader is gebleken dat dit, zoals onder 
ad 5 en 15 van dit verweerschrift is beschreven, niet het geval is. 

De routering van de lijnbussen maakt geen onderdeel uit van de verkeersbesluiten. De routes worden bepaald door de 
concessieverlener, in dit geval de Provincie Utrecht. Dit punt doet derhalve niet ter zake. Bij het bepalen van de routes 
van de lijnbussen wordt rekening gehouden met beoogde (ruimtelijke) ontwikkelingen en de onderhavige 
verkeersbesluiten voorzien voor zover mogelijk in de gewenste route-aanpassingen van de provincie. 

Stichting Beter Zeist betoogt dat wij geen relatie tussen de vijf verkeersbesluiten en het fietsverkeer hebben gelegd. 
Onder ad 5 en ad 15 is beschreven dat voor de wegen waarop de verkeersintensiteiten boven die van het wensbeeld 
uitkomen ook het fietsverkeer is betrokken. Voor de wegen waar geen sprake is van overschrijding van het wensbeeld 
kan ervan uit worden gegaan dat verkeersveiligheid voor fietsverkeer geborgd is. Daarnaast treffen we op de 
Lindenlaan en op de Slotlaan ter hoogte van het busstation infrastructurele maatregelen, mede met het oog op de 
veiligheid van het fietsverkeer. Voor de overige maatregelen worden (brom)fietsers niet getroffen, omdat er voor 
deze verkeersdeelnemers geen routewijzigingen zijn. 

Ad 17, 37 en 45. Alle vijf verkeersbesluiten hebben effect op elkaar, maar het integrale beeld ontbreekt. 
Het GVVP 2014 - 2023, vastgesteld door onze raad op 9 juli 2013, voorziet in de wettelijke bepaling conform artikel 8 
van de Planwet Verkeer en Vervoer. In het GVVP is op pagina 35 verwezen naar een autoluw centrum. Het 
verkeersplan binnen de vastgestelde centrumvisie betreft geen plan in de zin van de Planwet Verkeer en Vervoer, 
maar geeft uitwerking aan hetgeen is beschreven in het GVVP. Daarbij moet opgemerkt worden dat de centrumvisie 
zelf onherroepelijk is en niet voor beroep openstaat. 

De beleidsmatige grondslag voor de verkeersbesluiten is gelegen in zowel het GWP als de Centrumvisie. De 
verkeersbesluiten voorzien in de doelen die zijn gesteld in het GVVP. In het GVVP is opgenomen dat het doorgaande 
gemotoriseerde verkeer geweerd moet worden uit het centrum, zodat een autovrij winkelgebied gecreëerd kan 
worden. Onderhavige verkeersbesluiten dragen onder andere bij het bereiken aan dit doe!. 

De effecten van de verkeerbesluiten op de verkeerscirculatie zijn met het verkeersmodel onderzocht. Uit dit 
onderzoek blijkt dat de verkeersmaatregelen bijdragen aan het tegengaan van doorgaand verkeer door centrum. 
Daarnaast blijkt dat ongewenste verkeersstromen kunnen ontstaan door de wijken 'Jagerlaan en omgeving' en 
'Lyceumkwartier(-zuid)jWilhelminapark'. In de periode april2016 tot en met september 2016 zijn in samenspraak met 
bewoners de wijkverkeersplannen 'Jagerlaan en omgeving' en Lyceumkwartier(-zuidljWilhelminapark' opgesteld. In 
deze wijkverkeersplannen zijn maatregelen opgenomen die de effecten van de verkeersmaatregelen in het centrum 
op de omliggende woonwijken zoveel als mogelijk inperken. De verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen zijn 
in het verkeersmodel integraal doorgerekend in combinatie met de verkeersmaatregelen uit de vijf verkeersbesluiten. 
Op 21 augustus 2017 worden de definitieve verkeersbesluiten voor de verkeersmaatregelen uit de 
wijkverkeersplannen gepubliceerd. 

Ad 18. Ontoereikende onderbouwing met modelberekeningen en verkeersmetingen. 
Bij het bepalen van de verkeersmaatregelen is op netwerkniveau en conform het GVVP bepaald welke wegen het 
verkeer beter kunnen verwerken en op welke wijze het verkeer naar deze wegen gestuurd kan worden. De 
verkeerseffecten die veroorzaakt worden door de verkeersmaatregelen opgenomen in de verkeersbesluiten zijn 
onderzocht met het verkeersmodel, zoals beschreven onder ad. 1 & ad 11, 44. 

Ad 19. Verwachte directe (negatieve) effecten van de twee ontwerp-verkeersbesluiten. 
Voor onze reactie op de effecten van de verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen verwijzen wij u naar ad 1. 
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Ad 20. Onderzoek second opinion Verkeersdeskundige en vergelijking met de aanpak in Den Dolder. 
In tegenstelling tot de bewering van Stichting Beter Zeist is, zoals al eerder is betoogd, wel degelijk sprake van een 
integraal verkeersonderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd met het verkeersmodel, waarin de verschillende 
maatregelen in het centrum zijn onderzocht. Daarnaast zijn de milieueffecten onderzocht door de ODRU. 

Het verkeersveiligheidsonderzoek in Den Dolder heeft betrekking op een spoorwegovergang. Het gaat in de casus Den 
Dolder niet primair om gewijzigde verkeersstromen maar om een risicoanalyse van verschillende varianten op de 
verkeersveiligheid op de spoorwegovergang en de omgeving. De situatie is derhalve niet vergelijkbaar met de 
verkeersmaatregelen in het centrum, aangezien hier geen spoorlijn is gelegen. 

Ad 21. De veiligheidsaspecten van de gevolgen van de besluiten zijn niet goed afgewogen en toezeggingen op dit 
vlak hebben geen juridische waarde. 
De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk een verkeersveilige inrichting van wegen. In de maatregelen die 
de gemeente wil nemen en die verkeerskundige consequenties kunnen hebben, wordt de verkeersveiligheid integraal 
meegewogen in de uiteindelijk te nemen (inrichtings)maatregel(en). Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken 
uitgevoerd met het verkeersmodel zien wij geen grond voor de veronderstelling en dat er sprake is van een toename 
van verkeersonveiligheid op de wegen in Zeist, zoals ook beschreven onder ad 5 en 15. Daarnaast neemt het college 
op de wegen waar het drukker wordt infrastructurele maatregelen die moeten bijdragen aan een verkeersveiliger 
inrichting van deze wegen. 

Ad 22. De belangen van de vereniging Lyceumkwartier zijn onvoldoende meegewogen bij de besluitvorming. 
Zoals al eerder aangegeven blijkt uit het onderzoek met het verkeersmodel dat de verkeersmaatregelen opgenomen 
de vijf verkeersbesluiten ongewenste verkeerseffecten hebben op de wijk Lyceumkwartier(-zuid). 

In de periode april- september 2016 zijn gesprekken gevoerd met klankbordgroepen uit de omliggende wijken 
'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier(-Zuid)jWilhelminapark'. Onderwerp van gesprek was het treffen van 
verkeersmaatregelen in de wijken om de verkeerseffecten veroorzaakt door de verkeersmaatregelen uit de ontwerp 
verkeersbesluiten tegen te gaan. Deze gesprekken zijn gevoerd om maatregelen te bepalen die de neveneffecten in de 
omliggende wijken moeten beperken. 

Voor het beperken van de ongewenste verkeerseffecten in het Lyceumkwartier(-zuid) worden verschillende 
verkeersmaatregelen getroffen. Deze zijn opgenomen in het 'Ontwerpverkeersbesluit inzake het instellen van 
eenrichtingsverkeer op diverse straten in het kader van het wijkverkeersplan LyceumkwartierjWilhelminapark'. Op 21 
augustus 2017 wordt het definitieve verkeersbesluit gepubliceerd, waarin het instellen van eenrichtingsverkeer op de 
volgende straten is opgenomen: 

1) Verlengde Slotlaan van Lindenlaan naar rotonde Boulevard 
2) Lyceumlaan van de Fransen van de Puttelaan naar de rotonde Boulevard. 
3) Pauw van Wieldrechtlaan van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan 
4) Professor Lorentzlaan van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan met een uitzondering voor 

bestem mingsverkeer 
De verkeersmaatregelen in dit verkeersbesluit dragen bij aan het terugdringen van het doorgaand verkeer op de 
Verlengde Slotlaan, Lyceumlaan, Aristoteleslaan, Fransen van de Puttelaan en Professor Lorentzlaan. Een negatief 
effect van deze verkeersmaatregelen is wel dat de intensiteit van het verkeer toeneemt op de Lindenlaan. Zoals 
aangegeven onder ad 5 is het college van mening dat deze toename van het verkeer de verkeersveiligheid niet in 
gevaar brengt en evenmin zorgt voor andere negatieve effecten. Om de intensiteit op de Lindenlaan te beperken 
worden vijf maatregelen genomen. Daarnaast acht het college in het kader van de verkeersveiligheid en leefbaarheid 
een toename van het verkeer in de Lindenlaan acceptabel ten opzichte van een toename in de andere genoemde 
straten, zoals is beschreven onder ad 5. 

Ad 23 en 26. De vereniging wordt onevenredig getroffen door de besluiten. 
De verkeersmaatregelen opgenomen in het definitieve verkeersbesluit inzake het instellen van eenrichtingsverkeer in 
diverse straten in het kader van het wijkverkeersplan 'LyceumkwartierjWilhelminapark' dragen ertoe bij dat de 
verkeerseffecten op de wegen in het Lyceumkwartier worden beperkt. Op de wegen ten zuiden van de Lindenlaan is 
sprake van lagere of gelijke intensiteiten in 2025 dan zonder de beoogde maatregelen. Het Lyceumkwartier wordt 
derhalve niet onevenredig getroffen, aangezien een groot deel van de straten in het Lyceumkwartier met de 
verkeersmaatregelen uit de vijf verkeersbesluiten en verkeersmaatregelen uit het wijkverkeersplan 'Lyceumkwartier(- 
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zuid)jWilhelminapark' een gelijke verkeersintensiteit of een lagere verkeersintensiteit ten opzichte van de autonome 
situatie in 2025 wordt bewerkstelligd. Voor de effecten op de Lindenlaan verwijzen wij u naar ons verweer onder ad 5. 

Ad 24 en 29. De verkeersintensiteit in het Lyceumkwartier zal dusdanig toenemen dat de verkeersveiligheid in het 
geding komt. 
Op de wegen in het Lyceumkwartier ten zuiden van de Lindenlaan neemt de verkeersintensiteit inderdaad toe als er 
geen aanvullende maatregelen worden genomen. De verkeersmaatregelen uit het wijkverkeersplan 'Lyceumkwartier( 
zUid)jWilhelminapark' voorziet in het tegengaan van deze verkeerseffecten in deze wijk. Na het invoeren van de 
verkeersmaatregelen uit de vijf verkeersbesluiten en het wijkverkeersplan is de intensiteit op de meeste wegen in het 
gedeelte van het Lyceumkwartier ten zuiden van de Lindenlaan lager dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal. In het 
GVVP is de streefwaarde van 2.500 motorvoertuigen per etmaalopgenomen. Daarnaast is te zien uit tabel 5-2 uit de 
Ontwerpwijzer Fiets van het CROW dat met deze intensiteit gemotoriseerd verkeer en fietsers veilig gemengd kunnen 
worden op de rijbaan. Op de Lindenlaan is sprake van een toename van het verkeer. Het college is van oordeel dat 
hier geen sprake is van een veiligheidsknelpunt op basis van de richtlijnen beschreven onder ad 5. 

Ad 25. De gevolgde procedure ter voorbereiding van de besluiten was ondoorzichtig en onzorgvuldig en 
belanghebbenden zijn niet betrokken bij de besluitvorming en onjuist geïnformeerd. 
Dit bestrijden wij ten zeerste. Belanghebbenden zijn op verschillende wijze geïnformeerd over de 
verkeersmaatregelen 

• Informatiebrief die huis-aan-huis is verspreid in het centrum en omliggende woonwijken 
• Verschillende Artikelen in De Nieuwsbode 
• Publicatie op de website www.zeist.nl 
• Artikel op www.centrumzeistvernieuwt.nl (projectwebsite van centrumvisie) 
• Publicatie van de verkeersbesluiten in de Staatscourant 

In de verschillende communicatiemiddelen is verwezen naar de projectwebsite www.centrumzeistvernieuwt.nl 
waarop alle achterliggende informatie van de verkeersbesluiten is gepubliceerd, zoals verkeersmodelresultaten etc. 

Daarnaast zijn verschillende bijeenkomsten gehouden voor belanghebbenden in het centrum, Lyceumkwartier( 
zuid)jWilhelminapark en Jagerlaan en omgeving. Alle belanghebbenden zijn via meerdere kanalen tijdig geïnformeerd 
over de mogelijkheid op de (voorgenomen) besluiten te reageren. Daarbij zijn wij verder gegaan dan wat hierover 
wettelijk is bepaald. 

Ad 27 en ad 45. Integraliteit verkeersbesluiten. Er is onvoldoende gekeken naar de invloed van het besluit op 
omliggende infrastructuur. 
In oktober 2015 is integraal verkeersbeeld als gevolg van het verkeersplan Centrum gepresenteerd als startpunt van 
de verkeersdialoog. In april 2016 is het integrale verkeersbeeld na afronding van de verkeersdialoog gepresenteerd 
aan de samenleving. Daarna is parallel aan de zienswijzefase voor de verkeersmaatregelen binnen het centrum in de 
periode april- september 2016 de dialoog gevoerd met bewoners uit omliggende wijken om de verkeerseffecten in 
deze gebieden als gevolg van de verkeersmaatregelen in het centrum zoveel als mogelijk te beperken. 

In het kader van de wijkverkeersplannen zijn twee varianten integraal doorgerekend in samenhang met de 
verkeersmaatregelen in het centrum zoals opgenomen in de vijf verkeersbesluiten en de te nemen 
verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen. De uitkomsten van deze berekeningen zijn gepubliceerd op de 
website centrumzeistvernieuwt.nl en gepresenteerd aan de klankbordgroepen. Voor een aantal wegen, zoals de 
Lindenlaan, wordt de maximale streefwaarde zoals opgenomen in het GVVP van Zeist inderdaad overschreden. Voor 
deze wegen worden aanvullende maatregelen voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid getroffen, zoals beschreven 
onder ad 5. 

De maatregelen in het centrum van Zeist en de verkeersmaatregelen in de wijkplannen zijn dusdanig omvangrijk en 
geografisch niet te bundelen. Daarom hebben wij gekozen voor een aanpak in de vorm van afzonderlijke 
verkeersbesluiten in plaats van alle maatregelen in een verzamelbesluit op te nemen Dit is ook gedaan in het kader 
van de overzichtelijkheid. Ondanks de keuze voor afzonderlijke verkeersbesluiten, is er wel degelijk samenhang tussen 
deze verschillende verkeersbesluiten. 
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Op 3 maart 2015 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de variant voor de verkeersmaatregelen. 
Voorafgaand aan dit besluit zijn binnen de verkeersdialoog verschillende verkeersvarianten besproken. 

Ad 28 en 30. Het is onduidelijk voor welk probleem de besluiten een oplossing beogen en wat de noodzaak is voor 
het wijzigen van de bestaande situatie. 
In paragraaf 1.3 van de centrumvisie 'Beleef Zeist Groen, Gezond en Gastvrij' zijn de problemen in het centrum van 
Zeist beschreven. De verkeersstructuur in het centrum van Zeist zorgt voor een onduidelijke toegang tot het 
winkelgebied. Daarnaast doorkruisen verkeersaders winkelgebieden, waardoor de aansluiting op bepaalde 
scharnierpunten niet goed vormgegeven kan worden. Tunneltjes en lastige kruispunten zorgen voor ergernis bij 
bezoekers en bewoners. 

Het centrum van Zeist, dat globaal wordt begrensd door de Slotlaan, 1e Hogeweg, Voorheuvel en Steynlaan, heeft 
sinds enkele decennia te kampen met een terugloop van het aantal bezoekers en bestedingen, een toenemende 
(winkel)leegstand en een onvoldoende kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte. Dit heeft een negatief effect 
op zowel het lokale woon- als winkelplezier. Het doel van de centrumvisie is het creëren van een compact 
winkelgebied in het centrum van Zeist. Met het aanpassen en herinrichten van het centrum kan dit worden 
bewerkstelligd. Om een kwalitatief goed winkelgebied te realiseren, is het van belang dat doorgaand autoverkeer 
wordt geweerd. Een van de maatregelen om het doorgaande verkeer uit het centrum te weren, is het opheffen van de 
noord-zuid verbinding door het centrum. Dit wordt bewerkstelligd door het reeds afgebroken tunneltje en tevens de 
rijbaan af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd bussen). 

Ook de maatregelen (Korte) Weeshuislaan en het afsluiten van de Jagerlaan en Korte Steynlaan voor gemotoriseerd 
verkeer (uitgezonderd bussen) dragen bij aan het weren van het doorgaande verkeer C.q. het sturen van het 
autoverkeer richting wegen die daarvoor geschikt zijn. 

Op 3 maart 2015 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de Centrumvisie en het verkeersplan, zoals is 
beschreven onder de inleiding. 

Ad 31. Het college heeft niet in redelijkheid tot het besluit kunnen komen om het busstation voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer toegànkelijk te maken. 
Het openstellen van het busstation in eenrichting voor al het gemotoriseerd verkeer maakt onderdeel uit van het 
verkeersplan dat door de gemeenteraad is vastgesteld. De gevolgen van de verkeersmaatregelen in de 
verkeersbesluiten zijn inzichtelijk gemaakt met berekeningen in het verkeersmodel. De resultaten van deze 
berekeningen zijn gepubliceerd op de website www.centrumzeistvernieuwt.nl en gepresenteerd/toegelicht tijdens de 
verkeersdialogen. Ook zijn de resultaten van de integrale berekeningen van de verkeersmaatregelen in het centrum 
en verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen gepubliceerd op deze website. In de verschillende berekeningen 
met het verkeersmodel is ook het openstellen van het busstation voor verkeer in één richting als een variant 
doorgerekend. Dit is gepresenteerd tijdens de bijeenkomst op 18 april 2016. De afsluiting van de Korte Steynlaan is 
juist bedoeld om het busstation te ontlasten qua autoverkeer, waarmee we op dat punt dus tegemoet zijn gekomen 
aan bezwaren. Dit wordt ook onderschreven in de rapportages van Goudappel Coffeng en DTV Consultants over dit 
kruispunt (zie producties 10 en 11.) 
Op basis van lucht- en geluidsonderzoek uitgevoerd door de Omgevingsdienst Regio Utrecht zijn er geen knelpunten 
op het gebied van lucht en geluid te verwachten. Er is, samen met de verkeerseffecten, geen reden om aan te nemen 
dat de gevolgen onacceptabel zijn zoals beschreven onder ad 15. 

Ad 32. De verkeersbesluiten zijn geen goede, integrale en samenhangende vertaling van hetgeen in diverse 
verkeersdialogen aan de orde is gesteld. 
De verkeersbesluiten zijn voortgekomen uit het verkeersplan van de centrumvisie dat de gemeenteraad op 3 maart 
2015 heeft vastgesteld. 

De visie op het centrum van Zeist is een onderwerp dat al vele jaren onderwerp van discussie is binnen de 
gemeenteraad van Zeist. In de gemeenteraadsvergadering van 17 december 2013 zijn de uitkomsten van de eerder 
gehouden centrumdialoog met breed draagvlak vastgesteld. Op basis van dit raadsbesluit is door een visietafel, 
bestaande uit vertegenwoordigers van bewoners, vastgoedeigenaren en winkeliers, een visie ontwikkeld op het 
centrum van Zeist. Deze visietafel heeft zich laten ondersteunen en adviseren door een aantalonafhankelijke 
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professionals. Dit heeft ertoe geleid dat een samenhangende visie op het centrum van Zeist is opgesteld die beoogt 
een compact en coherent Groen, Gezond en Gastvrij kloppend hart voor Zeist te zijn. In de vergadering op 3 maart 
2015 heeft de gemeenteraad uit eigen beweging besloten een nieuw verkeersplan vastgesteld dat afweek van het 
plan van de visietafel. Reden voor het nieuwe plan was de commotie die eind 2014 ontstond over de opgestelde 
plannen. Vanaf oktober 2015 zijn de plannen met de samenleving van Zeist besproken. De verkeersbesluiten vloeien 
voort uit het verkeersplan dat de gemeenteraad op 3 maart 2015 heeft vastgesteld. Het college heeft, als uitvoerend 
orgaan, met de vijf bestreden verkeersbesluiten invulling gegeven aan het vastgestelde plan van de gemeenteraad. 

Ad 34. De resultaten van de verkeerstellingen zijn op 14 februari 2017 na bekendmaking van de verkeersbesluiten 
kenbaar gemaakt en hebben geen onderdeel uitgemaakt van de ter inzage gelegde stukken. 
Na de zomer van 2016 is de tunnel op de Markt gesloopt. Voor en tijdens de sloopwerkzaamheden zijn 
verkeersmetingen op diverse locaties in Zeist uitgevoerd. De resultaten van deze metingen zijn beschreven in de 
Memo 'monitoring sloop tunnel Markt' van 7 februari 2017. Deze memo ligt niet ten grondslag aan de besluitvorming 
van de verkeersbesluiten. Deze memo was uitsluitend bedoeld ter informatie omtrent de effecten van de afsluiting 
van het tunneltracé ten tijde van de sloopwerkzaamheden. 

Ad 35. Uit het rapport van de Verkeerskundige (hierna: contra-expertise) is gebleken dat de verkeersbesluiten 
onzorgvuldig zijn voorbereid en verzuimd is een goede analyse te maken van de bestaande situatie. 
De Verkeersdeskundige haalt drie punten aan waarom de verkeersbesluiten onzorgvuldig zijn voorbereid en er geen 
goede analyse is gemaakt van de bestaande situatie. 

Verkeersmodel is niet toereikend 
De Verkeerskundige geeft aan dat Goudappel Coffeng stelt dat het verkeersmodel niet gedetailleerd genoeg is om de 
effecten en ontwikkelingen op een goede manier te benaderen. Goudappel Coffeng stelt in paragraaf 3.1 in het 
rapport van 25 februari 2016 het volgende: 
Normaliter wordt in vergelijkbare studies gekozen voor het gebruik van een (goedgekeurd) en goed gekalibreerd 
verkeersmodel. Dit is binnen de gemeente Zeist niet voorhanden. Het bestaande verkeersmodel is niet gedetailleerd 
genoeg om de effecten en ontwikkeling op een goede manier te benaderen. Als alleen zou worden uitgegaan van het 
bestaande model, zou sprake zijn van een schijnnauwkeurigheid. Voor de grote lijnen bij het vergelijken van varianten, 
is het model wel te gebruiken. 
De passage heeft (uitsluitend) betrekking op het onderzoek naar het kruispunt AntonlaanjSteynlaan en de effecten 
voor het kruispunt. Hierin geeft Goudappel Coffeng ook aan dat een andere aanpak is gehanteerd om de effecten op 
het kruispunt inzichtelijk te maken. Dit oordeel heeft geen betrekking op het verkeersmodel an sich. 

Het gebruikte verkeersmodel is een verfijning van het regionaal model Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU). Het VRU is 
gekalibreerd op telcijfers en OVIN-data (onderzoek verplaatsen in Nederland, voorheen heet dit Mobiliteitsonderzoek 
Nederland (MON)). De aanpassingen ten opzichte van het VRU zijn beschreven in de rapportage: Verkeersmodel Zeist 
- Technische rapportage (projectnr. 07024-181047 d.d. 19 februari 2009). Deze rapportage is in de productie 12 
toegevoegd. 

Voor de studies in het kader van de Centrumvisie is het verkeersmodel aangepast .. In 2015 zijn ten behoeve van de 
Centrumvisie aanvullend nog enkele aanpassingen doorgevoerd namelijk het opnemen van enkele wegvakken in o.a. 
Wilhelmina park. Deze aanpassingen zijn benoemd in de memo: Modelbeschouwing verkeersberekeningen 
Centrumvisie Zeist, Antea Group 2015. Deze rapportage is in de productie 13 toegevoegd. 

De oplossing voor het weren van doorgaand verkeer moet gevonden worden op netwerkniveau 
Met de verkeersmaatregelen in de verkeersbesluiten wordt juist bijgedragen aan het tegengaan van doorgaand 
verkeer door het centrum. Met name het afsluiten van de het voormalige tunneltracé draagt bij aan het weren van dit 
verkeer. Het weren van het verkeer heeft tot gevolg dat dit verkeer zich verplaatst naar de gebiedsontsluitingswegen, 
zoals de Woudenbergseweg en Schaerweijdelaan die ingericht en geschikt zijn voor het verwerken van doorgaande 
verkeer, waarmee het verkeersnetwerk wordt gebruikt zoals is beschreven in het GVVP. Hierin is aangegeven dat de 
doorgaand verkeer in verblijfsgebieden zoveel als mogelijk moet worden tegengegaan. 

De Verkeersdeskundige stelt dat de gemeente Zeist direct de oplossing op wegvak- en kruispuntniveau heeft gelegd 
en verzuimd heeft iteratief te werk te gaan. Dit is een onjuist weergave van de aanpak. Bij de verkeersmaatregelen in 
het centrum is juist gezocht naar verkeersmaatregelen die bijdragen aan het realiseren van een compact en coherent 
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Groen, Gezond en Gastvrij centrum, waarin verblijven centraal staat. Dit wordt bewerkstelligd met de 
verkeersmaatregelen in de vijf verkeersbesluiten. Het afsluiten van de Korte Steynlaan en openstellen van het 
busstation ontlast het kruispunt Antonlaan - Steynlaan. Daarnaast dragen deze maatregelen bij aan het voorkomen 
van ongewenste verkeersstromen. Het afsluiten van de Korte Steynlaan voorkomt namelijk dat een ongewenste 
verkeersstroom door de wijk Wilhelminapark gaat rijden. Het openstellen van het busstation in één richting is met het 
afsluiten van de Korte Steynlaan noodzakelijk. Daarmee voorkomt deze maatregel dat de Antonlaan tussen de 
Steynlaan en rotonde Boulevard (waaraan het gebouw Belleville Slotlaan ook grenst) zwaar wordt belast. 

Ad 38. Het op de centrumdialoog gebaseerde plan is door het college eenzijdig gewijzigd, waardoor er sprake was 
van een nieuw voorstel. 
De uitkomsten van de Centrumdialoog hebben een verkeersvariant opgeleverd met behoud van de noord-zuidroute 
via de Klinker. Dit stuitte op bezwaren vanuit de omgeving Klinker/MarktjVoorheuvel. De gemeenteraad is daarop 
met een nieuw voorstel voor een verkeersplan behorende bij de centrumvisie gekomen dat op 3 maart 2015 is 
vastgesteld. De Centrumvisie is vastgesteld en onherroepelijk en biedt een kader voor de verkeersbesluiten. Niet de 
gemeenteraad maar het college is bevoegd conform artikel18 van de Wegenverkeerswet 1994 tot het nemen van 
verkeersbesluiten. Het college heeft binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders in de Centrumvisie de 
benodigde verkeersbesluiten genomen voor o.a. het nemen van verkeersmaatregelen om het doorgaand verkeer uit 
het centrum te weren. Belanghebbenden zijn bij het nemen van de verkeersbesluiten betrokken door het volgen van 
de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure. 

Ad 39. De verkeersbesluiten hebben ten onrechte parkeerproblematiek niet meegewogen bij de besluitvorming, 
terwijl er een relatie bestaat tussen verkeersbewegingen en parkeermogelijkheden. 
Verkeersbesluiten hebben betrekking op de verkeerscirculatie en niet op de parkeerproblematiek. De 
verkeersbesluiten zorgen niet voor een slechtere bereikbaarheid van de parkeervoorzieningen in het centrum en 
omliggende wijken. Er is derhalve geen reden om de parkeerproblematiek mee te wegen bij de besluitvorming. De 
wijzingen in verkeerscirculatie ook richting grootschalige parkeerfaciliteiten is meegenomen in de onderzoeken 
uitgevoerd met het verkeersmodel. 

Ad 40. Schriftelijke afspraken tussen gemeente en bewoners met betrekking tot het autoverkeer op de Slotlaan ter 
hoogte van het busstation zijn niet meegewogen. 
Na raadpleging van alle relevante documenten blijken er geen privaatrechtelijke belemmeringen te zijn om het 
busstation open te stellen voor autoverkeer. Van een doorkruising van de bevoegdheid van de gemeenteraad om op 
basis van de huidige inzichten een (nieuwe) centrumvisie vast te stellen is dus geen sprake. Dat partijen de bedoeling 
hebben gehad contractueel vast te leggen dat de gemeente de (publiekrechtelijke) bevoegdheid wordt ontnomen om 
in de toekomst nieuwe (ruimtelijke) plannen te ontwikkelen voor de locatie van het busstation, is niet gebleken. 
Daarnaast is de status van het bestemmingsplan beoordeeld. Het busstation heeft als aanduiding verkeer. Onder deze 
titel is het mogelijk om zowel auto's als openbaar vervoer ter plaatse toe te laten. Tevens is er op de 
bestemmingsplankaart een locatie met de aanduiding openbaar vervoer station. Wij zijn van mening dat de 
aanduiding 'openbaar vervoer station' niet uitsluit dat dit gedeelte (ook) wordt gebruikt voor autoverkeer. Anders 
gezegd, publiekrechtelijk kan op grond van het bestemmingsplan niet worden afgedwongen dat dit gedeelte 
uitsluitend door verkeer ten behoeve van het openbaar vervoer mag worden gebruikt. 

Ad 41. Bezwaren tegen openstelling van het busstation voor auto's groter dan voordelen. 
De milieueffecten van het openstellen van het busstation in eenrichting zijn onderzocht door de Omgevingsdienst 
Regio Utrecht. In het rapport Centrumvisie Zeist - Gemeente Zeist -luchtkwaliteitsonderzoek (november 2016 1 Z- 
2015-18695/36843) zijn de effecten ten aanzien van de luchtkwaliteit beschreven en in rapport Centrumvisie Zeist 
Gemeente Zeist - akoestisch onderzoek (november 2016 1 Z-2015-18695/40544) zijn de geluidseffecten van de 
verkeersmaatregelen beschreven. Hieruit blijkt dat het openstellen van het busstation geen onacceptabele effecten 
met betrekking tot geluid of uitstoot tot gevolg zal hebben. Daarnaast zijn de verkeerseffecten onderzocht, zoals we 
reeds hebben toegelicht onder ad 15. 

Ad 47. Geen of onvoldoende overleg met beheerders van omliggende wegen. 
Artikel 25 van het BABW stelt dat verkeersbesluiten als gevolg waarvan het verkeer op wegen anders dan die waarop 
het verkeersbesluit betrekking heeft rechtstreeks en ingrijpend wordt beïnvloed, worden genomen na overleg met het 
ten aanzien van die andere wegen bevoegd gezag. In dit geval zijn de effecten van de verkeersbesluiten op de A28 
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voor een dergelijke weg niet ingrijpend. De Oude Arnhemseweg is beheer en eigendom bij de gemeente Zeist en niet 
zoals wordt gesteld bij de provincie. Artikel 25 van het BABW is derhalve niet van toepassing. 

Conclusie 
Gelet op voorgaande overwegingen zijn wij van mening dat de verkeersbesluiten terecht en op juiste gronden zijn 
genomen. 
Wij verzoeken u dan ook op grond van voorgaande de beroepen niet ontvankelijk en ongegrond te verklaren en de 
verzoeken om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Zeist, 
namens dezen, 
medewerke~ Team:9f)R~imte~~ Ontwikkeling, 

L~~ 'il// / 
,,~ <:> / 

L.M. VOdegel' <, -:» / ,/ (// 
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Producties 

1) Raadsbesluit 3 maart 2015 - centrumvisie 
2) visualisatie van de verkeersmaatregelen binnen het centrum 
3) Visualisatie verkeersmaatregelen wijken 'Jagerlaan en omgeving' en Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark 
4) Resultaten berekeningen verkeersmodellen 

a. Referentie 2025 (16 februari 2016) - in tekst verweerschrift als autonome situatie 2025 
b. Referentie 2025 centrumvisie zonder aanvullende maatregelen (16 december 2016) - in tekst 

verweerschrift benoemd als situatie met de verkeersmaatregelen in het centrumgebied uit de vijf 
verkeersbesluiten 

c. Integrale variant 3 Stationslaan 2-ri (17 mei 2017) - in tekst verweerschrift benoemd als situatie met 
de verkeersmaatregelen in het centrumgebied uit de vijf verkeersbesluiten en verkeersmaatregelen 
uit de wijkverkeersplannen 'lagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark' 

5) 'Centrumvisie Zeist, Luchtkwaliteitsonderzoek' met rapportnummer Z-2015-18695 / 36843 
6) 'Centrumvisie Zeist, Akoestisch onderzoek' met rapportnummer Z-2015-18695 / 40544 
7) Collegebesluit van 4 juli 2017 
8) Collegebesluit van 16 december 2016 
9) Voorlopig ontwerp busstation 
10) Goudappel Coffeng - Kruispunt Slotlaan - Korte Steynlaan - Antonlaan te Zeist - Validatie (Datum 25 februari 

2016, Kenmerk ZST036/0pw/Cl063) 
11) DTV Consultants - Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Kruispuntanalyse diverse varianten (versie 2.0) (datum 24 

augustus 2015) 
12) Rapport Verkeersmodel Zeist - Technische rapportage (projectnr. 07024-181047 d.d. 19 februari 2009) 
13) Memo Modelbeschouwing verkeersberekeningen Centrumvisie Zeist, Antea Group 2015 
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RAADSVOORSTEL 

CENTRUMVISIE (GEWIJZ'" ~NGEKOMEN 

3 1 JULI Z017 Gemeente Zeist 

Portefeuillehouder 

OpsteHer 

Zaaklstuknummet 

Marcel Fluitman 
Fons Van den Heuvel 
15RVOi 6 (i 4RAAD0068) 

Hoorzittif19 

Debat 

Raadsvergadering 

15 jan I~~ :M~ling bestuursrecht 
12 fel) çtit k Midden-Nederland 
3 rnaart 2015 

Versiènr. Datum I Toelichting "- 
Opstelfer (helD) 

1.0 2-10-2014 F. v.d. Hsuvël I 
'1:1 4-'1·2-2014 E v.d, Heuvel I Toevoeging aanvullende verkeersvsriant 

I Toovoeging financiële beslispunten 
"- 1.2. 16-2 .. 2015 F. v.d, Heuvel 

Beslult Raad 3 maart 2015 
De raad stemt in met het geamendeerde (verwerkt in het besluit) voorstel met in achtname van de 
kanttekening datde SP geacht wordUegen de geamendeerde punten te hebben gestemd, De fracties 
van ChristenUnie/SGP, Groenlinks en NieuwDemocratischZeist worden geacht tegen het onderdeel 
busstation te hebben gestemd, Tevens zijn er 4 moties aangenomen (bijgevoegd) 

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel 

Zeist heeft grote behoefte aan een centrum dat hét bruisend hart is van onze gemeente. Een centrum 
waar ondernemers, bewoners en het winkelend pUbliek uit zowel Zeist als daarbuiten zich thuis voelen. In 
dit centrum moet een gevarieerd aanbod zijn van winkels en de omgeving moet een uitstraling hebben die 
bij Zeist past: Groen, Gezond en Gastvrij! Een centrum dat ook in 2020 én daarna aantrekkelijk is en 
meegroeit met veranderingen in de samenleving en tijdsgeest Pit zowel vanuit het oogpunt van de 
inwoners, consumenten, ondernemers als van de gemeente. De gemeente heeft hierbij een onder 
steunende en faciüterende rol om met name de infrastructuur en kwaliteit van het centrum zo vorm te 
geven dat het mogelijk is het centum Van Zeist nu en op termijn aantrekkelijk te maken eh te houden, Dit 
alles in samenspraak rnèt alle betrokkenen. Inwoners en ondernemers hebben hierin een belang.rUke rol 

Het doel van dit voorstel is om Zeist weer een bruisend en bloeiend centrum te geven, Dit door in de 
perlede van 20i5 tot 2018 acties te ondernemen om het centrum zo vorm te geven dat het aansluit bij de 
wensen en het Koopgedrag van de samenleving. Hierbij is bet van belang dat er een samenhangend en 
compleet winkelaanbod wordt gecreëerd in een compact kernwinkelgebied. Een centrum gericht op zowel 
functioneel winkeien (kortstondig, doelgroep winkelbezoek) als meer langdurig, ongericht winkelbezoek 
(fW1shbpping) en waar het prettig wonen en verblijven is. Met bijpassende voorzieningen, een 
hooqwaardlqe Uitstraling en een voldoende winkal- en horeca-aanbod. 

Voorstel 

1, De centru mvlsie 'Beleef Zeist Groen, Gezond en Gastvrij' vast te stellen; 
2. EeD _k~uze te maken uit de twee verkeers_l<undige varianten; 
3, De auditcomrnissie te verzoeken om een fihanciêle commissie samen te stellen om het project 

name_ns de ~emeenteraad, vanuit de kaderst?~e.!lge en controlerende rol van de raad} te v()1geh; 
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4, De totale uitvoering van de centrumvlsle is door de visietafel geraamd op € -5,7 miljoen inoigenteel 
en jaarliJk$ € 60.ÓOO,- voor eën beperkte periode (4 jaar, horizonfinanciering). De reservèfiligen 
hiervoor ap € 4,0 mln. worden vrijgegeven via begrotillgswijzigingen. 

5. Voor het n09. niet gëdekte gedeelte ad € 1,9 mln. neemt het college een inspanningsverplichting 
op zich om !Jij de begrotingsbehancjeling 2017 met een dekkin~splan te komen. 

6. Bij deze inspanningsverplichting hoortdat met belanghebbende partijen prëstafiaovereenkomsten 
worden geslotén over hun bijdràge aan het project. 

7. In te stemmen met de uitvoering en ondersteuning door de gemeente van de voorstellen en 
maatregelen die opgenomen zijn in c.q. voortvloeien uit de centrumvisie; 

El. De uitwerking van de diverse inrichtingsplannen tot stand te laten komen door een dialoog met 
direct betrokkenen (o.a. bewoners eli ondernemerë): 

9. Een plan op te stellen met betrokkenen voor de ontwikkeling c.q, toekomst van de .gebieden die 
buiten De centrumvisle 'BeleefZei~t Groen, Gezond en Gastvrij' vallen én dit plan eind 2015 voor 
te leggèn aan de raad; 

10. Oe Visietafel om te vormen toteen Adviesgroep centrum. die vanuit de aanwezige expertise en 
kennis van de gemeente en achterban adviseert bij de uitvoering van de plannen; 

11. De voortgang van het proces In december 2015, 2016 en 2017 te bespreken met de raad; 
12. In december 2017 het proces met de raad af te ronden en te evalueren en te komen met een plan 

ten aanzien van het structurale beheer van het centrum van Zéist. 

Basis 

Inleiding 
De visie op het centum van Zeist is een onderwerp dat al vele jaren onderwerp van discussie is binnen de 
gemeenteraad van Zeist. Na het opstellen van diverse plannen is door de raad medio 2013 besloten om 
een centrumdialoog te houden waar alle betrokkenen (inwoners en ondernemers) hun bijdrage in hebben 
geleverd. In de raadsvergadering van 17 december 2013 zijn de uitkomsten van de centrumdialoog mêt 
breed draagvlak vastgesteld. Op basis van dit raadsbesluit is door een visietafel (die bestaat uit 
vertegenwoordigers van diverse betrokkenen (bewoners, vastqoedelgeneren en winkeliers») een visie 
ontwikkeld 'op het centrum van Zeist. Deze visietafel heeft zich laten ondersteunen en adviseren door een 
aantalonafhankelijke professionals. Dit heeft er toe geleid daf een samenhangende visie op het centrum 
van Zèist is opgesteld welke beoogt een compact en coherent Groen, Gezond en Gastvrij kloppend hart 
voor Zeist, 

Het verkeerskundige voorstel in de centrumvisie heeft geleid tot zorgen over de leefbaarheid rondom De 
Klinker. Deze zorgen zUn geuit vla de hoorzitting en diverse media. Om aan deze signalen tegemoet te 
komen is een aanvullende verkeersvariant als bijlage pij dit raadsvoorstel opgenomen (zie bljlage 4). 
Belangrijke uitgangspunten in de centrurnvlsie, zoals een aanéénqesloten compact Winkelgebied dat n1et 
doorsneden wordt door verkeer, een autoluw centrumqebted, en een verkeersvrije Korte Weeshuisla.an, 
zijn rneeqenornen in deze aanvullende variant. 

Het voorliggende raadsvoorstel is gebaseerd op de verkeerskundige oplossingen die gekozen zijn door 
de visietafeJ. 

Argumenten 
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Het centrum Van Zeist kent een afname van bezoekers, een toenemende leegstand ell onvoldoende 
kwalitatieve indchting van het openbaar gebied, Dit heeft een negatief effect op het plezier om te wonen 
en te winkelen in het centrum. Door het aanpassen en herinrlchten vall het centurn zoals in de visie wordt 
voorgesteld, wordt de kwaliteit van het gebied en het Wonen ell winkelen substantleel verbeterd. Hierdoor 
zjjn huldigè ondernemers weer bereid te investeren en bieden nieuwe ondernemers zich aan om zich te 
vestigen in het kernwlnkelqebied van Zeist. 

De huidige verkeersstructuur in en om het centrum van Zeist zorqt voor een onduidelijke toegang tot en 
doorstroming van het winkelgebied. Het wlnkelqebied moet goed toegankelijk zijll, maar doorgaand 
verkeer moet worden ontmoedigd. Het verkeer, met name de auto, is te gast in het centrum en is zeker 
niet de hoofdgebruiker. Verkeersaders doorkruisen nu het vvinkelgebied waardoor de aansluiting op 
eS$èntiêle scharnierpunten niet goed verloopt. Voorbeelden hiervan zijn een tunneltje, doorgaande 
verkeersstroom vla een parkeergarage en lastlqe kruispunten. Dit zorgt nu voor ergernis bij zowel 
bewoners als bezoekers. De voorstellen uit de centrumvisie 'Beleef Zeist Groen; Gezond en Gastvrij' 
geven hiervoor de oplossingen, die er toe bijdragen dat Zeist ook in 202.0 én daarna aantrekkelijk is én 
rneegroeit met veranderingen ih de samenleving en tijdsgeest 

Vertrekpunt voor de onderliggende visie zijn de uitkomsten Van de centrumdialoog en het besluit van de 
raad van 17 december 2013. De gemeente heeft vervolgens een aantal betrokken Zeistenaren gevraagd 
een vlsletsfel te formeren. De visietafel is dit jaar wekelijks bij elkaar gekomen en heeft vete experts 
geraádpleegd op het gebied van milieu, Winkelen en verkeer. De visietafel heeft de opdracht gekregen om 
de perspeetlevert van de verschillende belangengroepen in kaart te brengen en te zoeken naar een 
gedragen visie. Hierbij is gebruik gemaakt van onder andere sociale media, enquêtes, 
infcrrnatlebijeenkornsten en een centrumconpres. 

Door deze aanpak van de visietafel is het gelukt een breed draagvlak te creëren voor de visie. Een 
belangrijk signàal wat hierbij is afgegeven is dat het nu tijd is om daadwerkelijk over te gaan tot het 
vaststelïerr van de visie. AI jaren wordt gesproken over plannen maar de samenleving acht het van groot 
belang, mede om verdere achteruitgang van het centrum te stoppen, om nu over te gaan tot actie en 
ullvoetinq. Een feit blijft: de voorgestelde centrumvisie en maatregelen kunnen en zullen niet iedereen 
tevreden stellen. Het blijft dan ook van belang in de uitvoering oog te houden voor de de kritische 
geluiden en de zorgen op een goede manier een plek te geven in het verdere proces; 

Toelichtingen 
r;; I Financiën ir Juridisch --l~- Risloos 
IV" I Communlcatie 

-- Ir Automatisering Duurzaamheid 

Verdere proces 
De centrumvisie vormt een kwalitatief ruimtelijk ontwikkèlinqs- en toetsingskader voor de komende jaren. 
Binnen ditkader wordt een beeldkwaliteitsplan en per straat c.q. gebied een inrichtingsplan opgesteld. Bij 
het opstellen van de inrichtingsplannen worden de bewoners en ondernemers van de straat c.q. het 
geblec! betrokken. 

Hiernaast wordt ook gestart met de de uitvverking en Uitvoering van de genoemde ondersteunende 
maairegelen ort de visie zoals onder andere beleid rond flexibele bestemmingsplannen! het werven van 

pagl:1a S van S 



een 'vastqoedooördinalor' (gastheer), het treffen van ICT-maatregelen (zoals gratis Wif1), het opstellen 
van een gevelkwaliteitsplan en het opstellën van een leegstandverordening. 

Daar waarde gemeenteraad nog nadere besluiten moet nemen zullen deze in de loop van 2015 aan de 
raad worden Voorgelegd. Voorts zal de gemeenteraad in december 2015, 2016 en 2017 worden 
gernformeerd over de voortgang en het verloop van de uitwerking van de vïste, 

In het afgelopenjaar is gestart met het uitvoeren van de quickest Wins, zoals besloten door de raad op 17 
december 2013. Dit proces tal Vloeiend overlopen in het ultvoeren Van de maatregelen uit de 
centrumvlsle. Voor de verdere uitvoering van de visie zal een Liitvoeringsplari worden opgesteld. Dit plan 
zal nauw worden afgestemd met bestaande planningen en betrokken partijen. In 2015 zal gestart worden 
met de eerste ingrepen in het openbaar gebied en de gehele uitvoering zal naar verwachting eind 2017 
zijn afgerond. 

De Adviesgroep Centrum zaloptreden als adviesorgaan bij de uitvoering. Zo wordt geborgd dat d,e 
aanwezige expertise in de Adviesgroep benut wordt bij de uitvoering van de door de Visietafel opçestelde 
visie. Daar Waar nodig kunnen ze zich laten ondersteunen door de overige experts, die ook betrokken zijn 
geweest bij het opstellen Van de VÎsje. 

VERDIEPING 

Inleiding 
De in 2013 gevoerde centrumdialoog en het kerngroepadvies hebben duidelijke kaders aangegeven voor 
de ontwikkelingen in het centrum van Zeist De gemeenteraad heeft dit advies, met breed draagvlak, 
overgenomen en gevraagd om het kerngroepadvies te vertalen in een visie. De gemeente Zeist heeft 
vervolgens een aantal betrokken Zeistenaren gevraagd een visietafel te formeren. De visietafel is ditjaar 
wekelijks bij elkaar gekomen en heeft Vele experts geraadpleegd op het gebied van milieu, Winkelen en' 
verkeer. De verschillende leden van de visietafel hebben de opdracht gekregen om de perspeetleven van 
de verschillende belangengroepen in kaart te brengen en te zoeken naar een gedragen visie. Vla sociale 
media, enquêtes, informatiebij.eenkomsten en een centrumcongres heeft de vlsletafel dit draagvlak 
getoetst en vertaald in de nu voorliggende visie. 

De uitvoering van de visle heeft gevolgen voor alle Zeistenaren. Het centrum zal betèr gaan functloneren 
maar de ingrepen zullen ook tot overlast leiden. De visietafel is gevraagd om de gevolgen voor de diverse 
gebruike~ in kaart te brengen en heeft daaraan een apart hoofdstuk (4) gewijd in de centrumvisie. 

Daarnaast zijn in de bijlage bij de centrumvisie impressies van de bewonersavonden en het 
centturncongres opgenomen. In dè periode augustus én september 2014 is er een tweetal enquêtes 
ultfjevóerd, Eien enquête door de visietafel en een enquête op eigen initiatief door Bewonersinitiatieven 
Zeist (BIZ). De enquête v~n de visietafel heeft zich gericht op de onderliggende vlsië. De door BiZ 
opgezette enquête W?5 met name Qerlcht op de uitkomsten van de in 2913 gevoerde centrumdialoog. 

ARGUMENTATIE 

1. Bij het opstellen van de visie is gebruik gemaakt van de kracht van de samenleving. Het gevoerde 
proces heeft geleid tot een enorme inzet van een groot àsntál betrokken zoals ondernemers, 
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bewoners en overige deskundige Zeistenaren. Ze hebben allen onbezoldigd en onathankelilk 
nagedacht over het centrum Van Zeist. Er is gebuik gemaákt van de vele aanwezige expertise in 
Zelst. Binnen de door de raad in december2013 vastgestelde kaders zoals de centrumdialoog, 
structuurvisie, raadsbesluit december 2013 en her coalltieakkoord 2014-2018 zijn vele 
oplossingen tegen het licht gehouden en is uiteir'tdelijl< de onderliggende centrumvlsie ontstaan. 

2. VQlgens de door de visietafel opgestelde visie dient Zeist zich primair te richten op de Zeistenaren 
en secundair op de inwoners van de aangrenzende gemeenten als Bunnik, Utrechts Heuvelrug, 
Dè Bilt en Soestdie niet beschikken over een winkeicentrum met de schaal van Zeist. 

3. De verkesrsvarlant, die als voorkeursvariant liit de centrumdlalooq gekomen is en als kader was 
benoemd, is opnieuw kritisch beoordeeld en getoetst. Omdat het onderwerp verkeer een 
pelangrUke rol speelt in alle discussies rond het opstellen van een centrumvlsle zijn door de 
visietafel wederom alle varianten tegen het lienl gehouden. Gebleken is dat de voorkeursvariant 
uit de centrumdialoog (met een enkele aanpassing) prevaleert boven de andere varianten, Welke 
nadelen hebben voor het creëren van een compacte kern. Ook brengen deze andere varianten 
ongewenste neveneffecten met zich mee, zoals sluipverkeer in omliggende woonwijken. De 
voorkeursverkeersvariant In de centrumvisie is de beste oplossing binnen de ruimtelijke en 
verkeerskundigemogetijkheden. De variant is verkeerskundiq getoetst en realiseerbaar. Wel 
moet bij de inrichting nadrukkelijk rekening worden qehouden met het tegengaan van doorgaand 
Verkeer en het autoluw maken Van diverse gebieden. De auto is 'te gast' in het centrum en er 
moet een goede bereikbaarheid zijn voor de aanweiige parkeergelegenheden in het centrum. 

4. Uit onderzoeken en gesteund door advisering van diverse experts die wonen of werken in Zeist, 
is gebleken dat alleen een compact centrum een succes is voor de toekomst. Met deze 
wetenschap zijn de contouren Van het compacte centrum voor Zeist geschetst. Winkelend publiek 
wil graag een rondje kunnen lopen, waarbij de loopafstand voor de schasl van Zeist ongeveer 
500 meter dient te bedragen. 

5. Buiten dit compacte kernwinkelgebied blijvende omliggende winkelstraten een belangrîjke functie 
vervullen. Het gaat hier met name om een deel van de Slotlaan (wordt in het voorstelook 
opnieuw ingericht), de Steynlaan (waar naar verwachting de leefbaarheid verbeterd door 
verkeersmaatreqelen bij het busstation) en een deel van de Voorheuvel. Het is van qrcot belang 
dat ook voor deze geb.ieden aandacht blijft met betrekking tot ontwikkeling en inrichting. Eind 
december 2015 zal aan de raad een plan worden voorgeleg hoe deze delen van het huidige 
centrum van Zeist zich in de toekomst moeten ontwikkelen en worden ingericht. Belangrijk is dat 
de winkeliers uit deze gebieden de mogelijkheiq moeten hebben om de be\,yegin.g te kunnen 
maken haw het kernwinkelgebied. Faciliteiten die hlerb] worden ingezet zijn onder andere 
flexibele bestemrnlnqsplannen, een leeqstandsverordeninq, een vastgoedcoördinator en vooral 
het aanwezlq zUn van een gedragen, realistische en heldere visie. 

tOELICHTING 
Financiën 
Als Zeist nu echt wil gaan voor de aanpak van het centrum dan zal hiervoor een substantieel budget 
beschikbaar moeten worden gesteld. De rotale uitvoering van de centrumvisie is door de visietafel 
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gera.amd op € 5,7 miljoen incidenteel en jaarlijks € 60.000,-- voor een beperkte periode (4 jaar, 
hcrizonflnanciertng), Als dekkiligsbrQnrien zijn aanwezig de structurele post in de begroting voor 
verbetering van het centrum ter hoogte van € 100.000,- per jaar (kan ingezet worden ter dekking van de 
kapitaallasten van een krediet van -¬  2 miljoen incidenteel) en € 2 miljoen cle in de begroting 2015 is 
gelabeld binnen het RIOZ. Voor de concrete uitvoering van onderdelen van het proçramrna zullen 
technische begrotingswijzigingen aan LJ voorgelegd worden. Over de verantwoording van deze budgetten 
en bestedingen zal via de reguliere planning & controlcyclus aan u worden gerapporteerd. 

De financiële onderbouwing in de centrumvisle is getoetst door middel Van een onafhankelijke second 
opinion. 

Met de genoemde dekkingsbronnen is nog niet de gehele centrumvisie gefinancierd. Het resterende deel 
van € 1.9 miljoen zal qezocht worden in innovatie, bestaande (onderhoudsjbudpetten, subsidies, 
bijdragen en Iinancierinç door vastgoedeigenaren en ondernemers. Mochten er onvoldoende middelen 
tijdig beschikbaar zijn dan worden er keuzes gemaakt in het uitvoerinqstempo of zal er een andere 
dekking worden voorgesteld. 

In de verdere uitvoerinç Van dit prciject zal gewerkt worden conform de aanbevelingen grote projecten van 
de rekenkamer. Er zullen investeringsplannen en exploitatiebegrotingen per deelgebîed worden 
opgesteld, Met de instelling van een audltcomissie zal de gemeenteraad verder betrokken worden op de 
budgetten, bestedingen, planning en de uitvoering zodat de kaderstellende rol en de 
stuJingsm6gelijkheden van de raad geborgd blijven. 

Communicatie 
Over de besluitvorming door het college van B&W en de gemeenteraad wordt een persbericht verstuurd. 
Voor de uitwerking van de inrichtingsplannen worden de gebruikers van de straten en gebieden gevraagd 
om deze, binnen kaders, gezamenlijk met de gemeente op te stellen. Rondom de feitelijke ingrepen In het 
openbaar gebied zal zorgvuldig en uitvoerig met alle betrokkenen zoals omwonenden, winkeliers en 
vastgoedeigenaren worden gecommuniceerd waarbij beperking van overlast en ornzetdervlnc 
uitgangspunt is. 

Duurzaamheid 
De kernwaarde "Groen" ls ult de centrumdialoog krachtig naar voren gekomen als ldentltelt van Zeist. De 
vergroening van het centrum moet hierop aansluiten. Vergroening van het centrum is noodzakelijk, zowel 
voor de inrichting Van het openbaar gebied als voor de blihde gevels van het vastgoed. 

De centrumvisie is toegelicht en besproken in de Adviescommissie Milieukwalitëit en Leefomgeving 
(AML). De commissie is overwegend positief over de centrurnvlste, Geadviseerd wordt veel aandacht te 
hebben VQOr een qoede inrichting van de autoluwe Slotlaan. De AML is krltisch over het wijzigen van de 
uitrit naast de Albert Heijn en onderkent de constructeve complicatles voor een uitrit aan de 1 e Hogeweg . 
Tot slot vindt de AML het een goede zaak dat de doelstelling (primair het verleiden van inwoners van 
Zeist in het centrum te winkelen/verblijven) nu duidelijk is en ondersteunt het inzetten van een 
vastgoedcoördinator. 
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Het menumentale karakter van het plantsoen op de 1B Hogeweg is van groot belang en wordt in stand 
gehouden Het door de visietafèl opgemerkte punt van oneerbreking van het winkellint zal in dat ficht 
nader beschouwd moeten worden. 

VERDERE PROCES 

Planning en uitvoering 

Voor de plannÎng en Uitvoering zal een uitvoeringsplan worden opgesteld, Onderstaande punten zijn 
hierbij van belang. 

Voor het realiseren van de Centrumvisïe ligt de hoogste prioriteit bij het realiseren van de in de Visie 
opgenomen verkeerskundiçe variant (conform uitkomst centrumdialoog 2013 variant 2A.) De belangrijkste 
ingreep hiervan Îs het om De Klinker heen leiden van (let gemotoriseerd verkeer- Door deze ingreep is het 
tunneltje voor De Klinker riiet meet nodig en worden de Markt en het Voorheuvelplein onderdeel van het 
kernwlnkelqebled. De Weeshuislaan wordt hierdoor verkeersvrij en kan worden heringericht tot 
aantrekkelijk verblijfsgebied en vormt het koppelstuk tussen Belcour en de Slotlaan. 

Na de hE:lrinricrlting van de Statiaan zal de auto nadrukkelijk te gastzijn om een kwalitatief verblijfsgebied 
te realiseren en te voorkomen dat de Slotlaan een aantrekkelijke doorgaande route blijft. De herinrichting 
van de SI011aan gaat vooraf aan de aanpassingen van de verkeersclrculatie rond het busstation. Voor een 
aanzienlijk verbeterde doorstroming op het kruispunt Antonlaan r Steynlaan is reconstructie van het 
kruispunt en omgeving noodzakelijk, ook zeker gezien de ontwikkelingen rondom de ENECO-Iocatie. 

Naast de projecten die aan elkaar gekoppeld zijn, zijn er ook projecten die grotendeels een zelfstandig 
tijdspad kunnen volgen, Eerder uitvoeren van klelne verkeerskundîge ingrepen of bepaalde deelprojecten 
kan alleen wanneer het beeldkwaliteitsplan voor het gehele centrum is opgesteld. Dit om te voorkomen 
dat de verschillende delen van het kernwinkelgebied als los zand aan elkaar hanqen, Qua sfeer en 
rnaterialtsering moet het kernwinkelgebied een coherent geheel vormen. 

Vergroening van Belcour heeft een hoge prioriteit. Pit kwetsbare gebied moet beter aansluiten bij de 
identiteit van Zeist door het stenige en kilte karakter te verzachten. Het invoeren van 'éênrichtingsverkeer 
in de Meester de Klerkstraat is een eenvoudig verkeerskundig project. dat na raadsbeslultvorminç via een 
verkeersbesluit kan worden gerealiseerd, zodat de huidige opstoppingen opgelost worden. De complete 
herinrichting kan in een tweede fase gerealiseerd worden. D~ herinrîchting van de 1 e Hogeweg is nauw 
verbonden met de visevorminq rond het Walkartpark, om een ruillltelüke eenheid te krijgèn en werk-rnet 
werk te kunnen maken. 

Het te volgen tijdspad hangt uiteraard nauw samen met de beschikbare financiële middelen. Het 
realiserèn van commerciële ruimte op de begane gmnd van De Klinker en het uitgeven van andere grond 
voor semiperrnanente bebouwing, danwel de huur van standplaatsen in het kernwinkelgebied, kunnen 
financiële bijdragen leveren, waardoor het tijdspad ingekort kan worden, Uiteraard zijn er ook projecten 
die (mede) uH andere begrotingen of door andere partijen worden gefinancierd, zoals het vervangen van 
de verkeerslichten op de kruising Antenlaan / steynlaan en de aanpassingen aan het winkelvastqoeo van 
Belcour. 
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Evaluatie 
Ieder jaar (2015, 2016 en 2017) zal in december een rapportage opgesteld worden over de stand van 
zaken en voortgang van het programma. Deze rapportage wordt samengesteld en besproken In 
samenwerking met de Adviesgroep Centrum. Hierbij komen alle voorgestelde maatregelen aan bod, zoals 
planning, de voortgang en blijven we binnen de budgetten. 

BIJLAGEN 

1. Centrumvisie "Beleef Zeist, Groen, Gezond en Gastvrij"; 
2. Bijlagen CentrumvÎsie "Béleef Zéist, Groen, Gezond en Gastvrij"; 
3. Kruispuntanalyse Steynlaan-Antonlaan; 
4. Nieuwe verkeerevariant cenfrurnvlsie: 
5. Opdeknotltie onderzoek Oranjewoud; 
6. Verkeerskundig onderzoek Oranjwoud. 
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RAADSBESLUIT 

GemeenteZefst 
Behoort bij raadsvoorstel 
Nr.15RV016 GEWIJZIGD enGEAMENDEERD 

De raad van de gemeente Zeist; 
gelezen hei voorstel van burgemeester en wethouders van; 

BESLUIT: 

1. De centrumvisie 'Beleef Zeist GroeD. Gezond en Gastvrij' vast te stellen. 

2. Te kiezen voorde nieuwe verkeerskundlqe variant uit bijlage 4, met de volgende 
aanpassingen: 

• Geen busverkeer în twee richtingen over de Slotlaan. 
• De bus in zuidelijke riphting via de Antonlaan, Weesbuistaan. voor de Klinker langs (over het 

huidige tunneltracé) via de Voorheuvel en 1° Hogeweg naar de Slotlaan richting het Rond 
enlof 26 Hogeweg te laten rijden. Hierdoor is het mogelijk dat de Korte Weeshuis(aan auto- en 
busvrij wordt (met uitzondering van laden en lossen Hema) én op de Slotlaan tussen Korie 
Weeshuislaan en ia Hogeweg éénrichiings\lerkeerwordt ingesteld. Hiermee ontstaan nog 
meer mogelijkheden om verblijfskwaliteit toe te voegen aan dit deel van de Slotlaan. De bus is 
voor de Klinker nadrukkelîjk 'te gast'. 

• Het hUidige regime van éénrichting tot aan de Meester de Kferkstraat en vervolgens twee 
richtingen op de 1~ Hogeweg ongewijzigd blijft. vanwege de komst van de bus. 

• De Meester de Klerkstraat over de gehele lengte êénrlchtlngsverkeerwordt (metuitzondering 
van laden en lossen V&D), Dit zorgt voor een zuid-noord route voor autoverkeer zonder 
stagnatie (vanwege parkeergarage Belcour) waardoor de Slotlaan verder ontlast wordt (meér 
autoluw), Verkeer vanuit de parkeergarage Belcour moet verplicht rechtsaf rijden tichting 
Weeshuislàan. 

• De Jagerlaan ter hoo!;}te van de Slotlaan wordt afgesloten, omdat de parkeergarage langs de 
Antonlaan vanuit zuidelijke richting beter bereikbaar IS via de Meester de Klerkstraat en 
Weeshuislaan. Met de afsluiting van de Jagerlaan wordt tevens sluipverkeer voorkomen. 

• De parkeergarage Voorheuvel aan de kant van de Markt wordt afgesloten. Deze is alleen 
toegankelijk en te verlaten via de Jagerlaan. Hierdoor komt ruimte vrij voor de markt en wordt 
doorgaand- en sluipverkeer door de parlçeergarage voorkomen. 

• De Rozenstraat bij de Voorheuvel permanent wordt afgesloten (behalve b] calamiteiten). 
Verkeer naar Markt (opbouwen afbouw) kan via de Weéshuislaàn plaatsvlndèn. De . 
Bloernenbuurt wordt hiermee ontlast. 

3. De auditcommissie te verzoeken om een financiële commissie samen te stellen om het project 
namens de gemeenteraad, vanuit de kaderstellende en controlerende rol van de raad, te volgen; 

4. De totale uitvoering van de cennurnvïsle is door de visietafelgeraamd op € 5,7 miljoen incidenteel 
en jaarlijkS € 60.m)Oj-;;' voor een beperkte periode (4 jaar, hortzonfinanclerlnq). De reserveringen 
hiervoor ad € 4,0 mln. worden vrijgegeven via begrotingswijzigingen. 

5. Voor het nog niet gedekte gedeelte ad € 1,9 mln, neemt het college een inspanningsverplichting 
op zich om bij de begrotingsbehandeling 2017 met een dekkingsplan te komen, 

6, Bij deze inspanningsverpliohtii1g hoort dat met belanghebbende partijen prestatieovereenkomsten 
worden gesloten over hun bijdrage aan het project. 



7. In te stemmen met de uitvoering en ondersteuning door de gemeente van de voorstellen en 
maatregelen die opgenomen zijn in c.q. voortvloeien uit de centrumvisie. 

8. De uitwerking van de diverse inrichtingsplannen tot stand te laten komen door een dialoog met 
direct betrokkenen (o.a. bewoners en ondernemers). 

9. Een plan op te stellen met betrokkenen Voor de ontwikkeling C.q. toekomst van de gebieden die 
buiten De centrumvisie 'Beleef Zeist Groen, Gezond en Gastvrij' vallen en dit plan eind 2015 voor 
te leggen aan de raad. 

10. De Visietafel Om te vormen tot een Adviesgroep Centrum, die vanuit de aanwezige expertise en 
kennis van de gemeente en achterban adviseert bij de uitvoerinq van de plannen. 

11. De voortgang van het proces in december 2015,2016 en 2017 te bespreken met de raad. 

12. In december 2017 het proces met de raad af te ronden en te evalueren en te komen met een plan 
ten aanzien van het structurale beheer van het centrum van Zeist. 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 3 maart 2015. 

De raad voornoemd, 

.... 
', \\. 
\ 

mr. J. Janssen, gr~ffier 

i 
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\~ 
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Amendement is met 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen van de SP aangenomen ... V 
4~ 

/(1ÎÀ GROENLI 
~ lIN IN (JE TO MSI 

NieuwDemocratischZeist 

PvdA 
Amendement "Versterking nieuwe verkeersvariant Centrumvisie" 

De gemeenteraad van de gemeente Zeist, in vergadering bijeen op 3 maart 2015, 
beraadslagende over het raadsvoorstel Centrumvisie (14RV0069) 

Besluit het concept raadsbesluit als volgt te wijzigen: 

Beslispunt 2 komt te luiden: 
2. Te kiezen voor de nieuwe verkeerskundige variant uit bijlage 4, met de volgende 

aanpassingen: 

o Geen busverkeer in twee richtingen over de Slotlaan. 
o De bus in zuidelijke richting via de Antonlaan, Weeshuislaan, voor de Klinker langs 

(over het huidige tunneltracé) via de Voorheuvel en 1 e Hogeweg naar de Slotlaan 
richting het Rond enlof 2e Hogeweg te laten rijden. Hierdoor is het mogelijk dat de 
Korte Weeshuislaan auto- en busvrij wordt (met uitzondering van laden en lossen 
Hema) en op de Slotlaan tussen Korte Weeshuislaan en 1 e Hogeweg 
éénrichtingsverkeer wordt ingesteld. Hiermee ontstaan nog meer mogelijkheden om 
verblijfskwaliteit toe te voegen aan dit deel van de Statiaan. De bus is voor de Klinker 
nadrukkelijk'te gast'. 



o Het hUidige regime van éénrichting tot aan de Meester de Klerkstraat en vervolgens 
twee richtingen op de 1 e Hogeweg ongewijzigd blijft, vanwege de komst van de bus, 

• De Meester de Klerkstraat OV$r de gehele lengte éénrichtingsverkeer wordt (met 
uitzondering van laden en lossen V&D). Dit zorgt voor een zuid-noord route voor 
autoverkeer zonder stagnatie (vanwege parkeergarage l3elcour) waardoor de 
Slotlaan verder ontlast wordt (meer autoluw). Verkeer vanuit de parkeergarage 
Belcour moet verplicht rechtsaf rîjden richting Weeshui~laan. 

• De Jagerlaan ter hoogte Van oe Slotlaan wordt afgesloten, omdat ç1e parkeergarage 
langs de Antonlaan vanuit zuioelijke richting beter bereikbaar is via de Meester de 
Klerkstraat en Weeshuislaan. Met de afsluiting Van de Jagerlaan wordt tevens 
sluipverkeer voorkomen. 

• De parkeergarage Voorheuvel aan de kant van de Markt wordt afgesloten. Deze is 
alleen toegankelijk en te verlaten via de Jagerlaan. Hierdoor komtruimte vrij voor de 
markt en wordt doorgaand- en sluipverkeer door de parkeergarage voorkomen. 

e De Rozenstraat bij de Voorheuvel permanent wordt afgesloten (behalve bij 
calamiteiten). Verkeer naar Markt (opbouw en afbouw) kan via de Weeshuislaan 
plaatsvinden. De Bloemenbuurt wordt hiermee ontlast. 

Floris Veenendaal (VVD), Freerk André de Ia Porte (D66), Peter van Mierlo (Seyst. nu), 
Mönique Rieken (CDA), Ronald Camstra (Groenlinks), Koos van Gemeren 
(NieuwDemocratischZeist), Hans Goorhuis (PvdA) 

Toelichting 
Gehoord de bezwaren van de insprekers is in overleg met de woordvoerders van de 
commissie Ruimte dit amendement opgesteld, dat beoogd de nieuwe variant verder te 
verbeteren. 
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Motie is unaniem aangenomen "'y(/ 
/\~ ,.. 

~GR EN' 
~ D JI"OETOE 

~ 
ChTistenUnie PvdA ~~ 

NieuwDemocrolischZeist 

Motie Centrumvisie nieuwe berekeningen 

De gemeenteraad van de gemeente Zeist, in vergadering bijeen op 3 maart 2015 beraadslagende over 
het raadsvoorstel C~!ltrumvisje (14RV0069); 

Constaterende: 
• Dat de gemeenteraad heeft besloten over een aangepaste nieuwe verkeersvariant voor het centrum: 

Overwegende: 
• Dat de aangepaste verkeersvariant zalleiden tot een ander verkeersbeeld door het centrum; 
• dat deze wijzigingen nog niet zijn doorgerekend; 
• dat vooral de verkeerssituatie rond de Antenlaan en het Busstation extra aandacht vraagt vanwege 

de ontwikkeling van De Wending (voormalig Enecoierrein). 

Verzoekt het college: 
• De verschillende varianten rondom de Antenlaan - Korte Steynlaan - Slotlaan - Busstation opnieuw 

door te rekenen; 
• in de berekeningen concreet rekening te houden met De Wending; 
• de resultaten van deze berekeningen aan te bieden aan de raad; 

de conclusie met de raad te bespreken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

WD 
Floris Veenendaal 

8eyst.nu 
Peter van Mierlo 

CDA 
Monique Rieken 

Groenlinks 
Ronald Camstra 

PvdA 
Hans Goorhuis 

ChristenUnie/SGP 
Wouter Catsburg 

NieuwDemocratischZeist 
Koos van Gemeren 
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Motie is unaniem aangenomen 

___ ~ _. NieuwDemocratischZeist 

"m GROE . LIN 
~ ZlA '" DE TOtxO PvdA 
- Christentjrrle 

Motie Uitvoering inrichting gehele Slotlaan 

De gemeenteraad van de gemeente Zeist, in vergadering bijeen op dinsdag 3 maart 2015 ter 
behandeling van hel raadsvoorstel Vaststelling Centrumvisie. 

Constaterende dat: 
- De gemeenteraad van Zeist heeft besloten over de herinrichting van een gedeelte van de Slotlaan; 
- Het gedeelte van de Slotlaan van de Middellaan tot aan de Korte Steynlaan niet in de 
herinrichîingsplannen wordt betrokken. 

Overweqende dat: 
- De gehele Slotlaan een belangrijk winkelgebied is en dat hel niet herinrichting van de gehele 
Slotlaan een gemiste kans zou betekenen; 
- In het gedeelte van de Slotlaan van de Middellaan tot aan de Korte Steynlaan Vaal' het centrum van 
Zeist belangrijke en aantrekkelijke winkels zijn gevestigd die gebaat zijn bij een herinrichting van ook 
dit gedeelte van de Slotlaan. 

Verzoekt het college: 
Bij de nieuwe inrichting van de Slotlaan tevens het gedeelte van de Slotlaan van de Middellaan tot aan 
de Korte Steynlaan te betrekken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Peter van Mierlo 
Seyst.nu 

Koos van Gemeren 
NieuwDemocratischZeist 

Floris Veenendaal 
WD 

Ronald Camstra 
Groenlinks 

Man/que Rieken 
CDA 

Hans Goorhuis 
PvdA 

Wouter Catsburg 
ChristenUnie/SGP 

Freerk Andre de la Porte 
D66 
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PvdA 
NieuwDemocrotischZeist 

Motie bestemmingsplan en leegstandsbeleid 

De gemeenteraad van de gemeente Zeist, in vergadering bijeen op dinsdag 3 maart 2015 ter 
vaststelling van het raadsvoorstel Centrumvisie. 

Constaterende dat: 
- De centrumvisie een visie geeft op de vernieuwing van het Zeister centrum; 
- In de visie wordt in paragraaf 5.2 aangegeven dat flexibele bestemmingen als ondersteunend 

beleid noodzakelijk is; 
- In de visie wordt aangegeven dat leegstandsbeleid noodzakelllk is; 
- Het huidige bestemmingsplan weliswaar actueel is, maar onvoldoende flexibel is; 
- Een leegstandsbeleid ontbreekt; 

Overwegende dat: 
- Het doel is om het centrum te vernieuwen, maar ook de omliggende (winkel)straten niet te 

vergeten; 
De samenleving zelf weet wat de beste rnanier is om het centrum te vemieuwen; 
De urgentie hoog is; 
Onderdeel van de vernieuwing is het flexibel maken van bestemtningen en het ontwikkelen van 
een leegstandsbeleid; 
De gemeentelijke overheid dit doel krachtig dient te ondersteunen; 

Verzoekt het college om: 
- Een plan van aanpak op te stellen om te komen tot een flexibel bestemmingsplan en te komen tot 

een leegstandsbeleid; 
- Dit plan van aanpak zo spoedig mogelijk doch voor het zomerreces ter inforrnatie met de raad te 

delen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Monique Rieken 
CDA 

Peter van Mierlo 
Seyst.nu 

Hans Goorhuis 
PvdA 

Ronald Carnstra 
Groenlinks 

Koos van Gemeren 
NieuwDemocratischZeist 
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(jerefonn~"nJe PvdA NieuwDemocratischZeist 

Motie lokale (sociale) bedrijven inzetten voor centrumvisie 

De gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op 3 maalt 20iS, beraadslagende over het 
raadsvoorstel Centrumvisie; 

Constaterende dat 
• De centrumvisie voor Zeist een structurele verbetering van het centrum voorziet, onder de noemer 

Groen, gastvrij en gezond. 
Bij de herinrichting van straten en pleinen zullen de nodige fysieke middelen geproduceerd moeten 
worden. Te denken valt aan (sier)hekwerken, banken en straatmeubilair. 

Overwegende dat 
• Wij in Zeist goede initiatieven hebben die erop gericht zijn mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

perspectief (en een startkwalificatie) te bieden; 
• Er diverse (sociale) bedrijven in Zeist zijn, zoals o.a, Werkartaal. BIGA, etc die opleiden naar diverse 

(ambachtelijke) vakken; 
• Deze lokale (sociale) initiatieven zo veel als het kan door de gemeente worden ondersteund, 

Roept het college op 
• Om bij de inrichting, waar mogelijk, lokale (soda Ie) bedrijven opdrachten voor de productie en 

levering van benodigd meubilair te geven. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Verkeersintensiteiten op wegvakniveau in 2025 

Ochtendspits 

~i!llIlill{j~ 

~~ 
~ 

~1\i)t ~l~·it;;!IïI~1i lilf~ ,~ 
nr Binnen centrum ~ ~~ ~ 
1 1e Hogeweg (tussen Meester de Klerkstraat en Montaubanstraat) 300 200 200 
2 1e Hogeweg (tussen Slotlaan en Meester de Klerkstraat) 450 350 300 
3 2e Hogeweg (tussen Slotlaan en Laan van Beek en Roven) 550 SOD 500 
4 Slotlaan (tussen 2e Hogeweg en Weeshuislaan) 200 150 200 
5 Slotlaan (tussen Jagerlaan en Korte Stevnlaan) 10 150 200 
6 Slotlaan (tussen 1e Hogeweg en Dorpsstraat) 300 250 250 
7 Antonlaan (tussen Stevnlaan en Jagerlaan) 550 150 400 
8 Antonlaan (tussen Stevnlaan en Boulevard) 550 250 200 
9 Meester de Klerkstraat 300 250 200 
10 Weeshuislaan (tussen Slotlaan en Antonlaan) 0 a a 
11 Voorheuvel (aansluiting op 1e Hogeweg / Oude Arnhemseweg) 10 10 10 
12 Voorheuvel (tussen Weeshuislaan en Bergweg) 60 0 a 
13 Stevnlaan 600 450 400 
14 Bergweg (tussen Stevnlaan en Voorheuvel) 50 20 40 
15 Montaubanstraat (tussen 1e hogeweg en Utrechtseweg) 500 300 350 

~ 
~ 

-- -- ~ , ,- -- -,- . 

~ 
- .. - 

~ !!;- ,- 
Buiten centrum ~:m ~ 

~ nr -. 'OL' 

1 Boulevard (tussen Antonlaan en Lindenlaan) 400 400 350 
2 Lindenlaan (tussen Boulevard en Verlengde Slotlaan) 600 700 750 
3 Jagersingel (tussen Professor Lorentzlaan en Woudenbergseweg) 850 950 1.050 
4 Oranie Nassaulaan (tussen Woudenbergseweg en Prinses Irenelaan) 550 650 650 
5 Woudenbergseweg (tussen Jagersingel en Prins Bernhardlaan) 450 450 550 
6 Laan van Beek en Roven (tussen 2e Hogeweg en Driebergseweg) SOD 550 500 
7 Arnhemse Bovenweg (tussen Laan van Beek en Roven en Oranie Nassaulaan) 650 550 500 
8 Driebergseweg (tussen Heideweg en Laan van Beek en Roven) 900 900 900 
$ Bergweg (tussen Jacob van Lenneplaan en Panweg) 500 300 300 
10 Jacob van Lenneplaan (tussen Bergweg en Schaerweijdelaan) 300 400 350 
11 Schaerweijdelaan (tussen Jacob van Lenneplaan en Utrechtseweg) 550 700 700 
12 Oude Arnhemseweg (tussen Montaubanstraat en Leliestraat) 150 100 150 
13 Oude Arnhemseweg (tussen Leliestraat en Van Reenenweg) 200 200 250 
14 Utrechtseweg (tussen Schaerweijdelaan en Montaubanstraat) 950 1.050 1.100 
15 le Dorpsstraat (tussen Slotlaan en Waterigeweg) 550 600 650 
16 Lageweg (tussen Waterigeweg en Slotlaan) 600 600 650 
17 Van Reenenweg (tussen Rozenstraat en Oude Arnhemseweg) 100 100 150 
18 Prins Hendriklaan 100 70 70 
19 tvceurnlaan (tussen Fransen vd Puttelaan - Lindenlaan) 200 80 50 



Avondspits 

- - 
.. ... - , 

,."" .,," 
'" -'-' .111.1:.. .. . . 

'. . .. ,II UI~ .. " 
nr Binnen centrum Ir_, .. ... ".-. ~ 
1 le Hogeweg (tussen Meester de Klerkstraat en Montaubanstraat) 550 400 450 
2 le Hogeweg (tussen Slotlaan en Meester de Klerkstraat) 700 550 550 
3 2e Hogeweg (tussen Slotlaan en Laan van Beek en Roven) 900 800 750 
4 Slotlaan (tussen 2e Hogeweg en Weeshuislaan) 250 200 250 
5 Slotlaan (tussen Jagerlaan en Korte Stevnlaan) 20 200 250 
6 Slotlaan (tussen le Hogeweg en Dorpsstraat) 400 400 300 
7 Antonlaan (tussen Stevnlaan en Jaeerlaan) 750 300 700 
8 Antonlaan (tussen Stevnlaan en Boulevard) 800 500 350 
9 Meester de Klerkstraat 400 400 250 
10 Weeshuislaan (tussen Slotlaan en Antonlaan) 0 0 0 
11 Voorheuvel (aansluiting op le Hogeweg / Oude Arnhernseweg) 550 20 20 
12 Voorheuvel (tussen Weeshuislaan en Bergweg) 60 0 0 
13 Stevnlaan 850 500 650 
14 Bergweg (tussen Stevnlaan en Voorheuvel) 50 300 SO 
15 Montaubanstraat (tussen le hogeweg en Utrechtseweg) 900 600 650 

- -- 
~ 

- - - - .111,:.Jr. .. 
'. - - - - - ~ , . .. ,. 

nr Buiten centrum ~ ~ Wê 
1 Boulevard (tussen Antonlaan en Lindenlaan) 500 500 600 
2 Lindenlaan (tussen Boulevard en Verlengde Slotlaan) 650 750 950 
3 Jagersingel (tussen Professor Lorentzlaan en Woudenbergseweg) 1.050 1.150 1.300 
4 Oranje Nassaulaan (tussen Woudenbergseweg en Prinses Irenelaan) 750 800 900 
5 Woudenbergseweg (tussen Jagersingel en Prins Bernhardlaan) 650 650 800 
6 Laan van Beek en Roven (tussen 2e Hogeweg en Driebergseweg) 650 700 700 
7 Arnhemse Bovenweg (tussen Laan van Beek en Roven en Oranje Nassaulaan) 950 800 700 
8 Driebergseweg (tussen Heideweg en Laan van Beek en Roven) 1.050 1.100 1.100 
9 Bergweg (tussen Jacob van tenneelaan en Panweg) 650 500 450 
10 Jacob van Lenneplaan (tussen Bergweg en Schaerweiidelaan) 450 600 550 
11 Schaerweijdelaan (tussen Jacob van Lenneplaan en Utrechtseweg) 700 850 900 
12 Oude Arnhemseweg (tussen Montaubanstraat en Leliestraat) 250 200 200 
13 Oude Arnhemseweg (tussen Leliestraat en Van Reenenweg) 300 300 350 
14 Utrechtseweg (tussen Schaerweijdelaan en Montaubanstraat) 1.300 1.250 1.300 
15 le Dorpsstraat (tussen Slotlaan en Waterigeweg) 650 700 750 
16 Lageweg (tussen Waterigeweg en Slotlaan) 750 850 900 
17 Van Reenenweg (tussen Rozenstraat en Oude Arnhemseweg) 200 200 200 
18 Prins Hendriklaan 200 70 70 
19 lvceumlaan (tussen Fransen vd Puttelaan - Lindenlaan) 250 200 40 



Etmaal 

~.i'loll!itjj~ 
~ 

~ - -~ ,UI, . 

~ ~ --''''-''ft • 

nr Binnen centrum ~~ .. I.-~ rum 
1 1e Hogeweg (tussen Meester de Klerkstraat en Montaubanstraat) 6.200 4.150 4.300 
2 1e Hogeweg (tussen Slotlaan en Meester de Klerkstraat) 7.550 6.150 5.600 
3 2e Hogeweg (tussen Slotlaan en Laan van Beek en Royen) 9,450 8.350 8.050 
4 Slotlaan (tussen 2e Hogeweg en Weeshuislaan) 3.950 2,450 3.050 
5 Slotlaan (tussen Jagerlaan en Korte Stevnlaan) 300 2,450 3.050 
6 Slotlaan (tussen 1e Hogeweg en Dorpsstraat) 5.800 5.300 4,450 
7 Antonlaan (tussen Steynlaan en Jagerlaan) 9.950 3.550 8.150 
8 Antonlaan (tussen Stevnlaan en Boulevard) 10.250 5.250 4.200 
9 Meester de Klerkstraat 4.950 4.700 3.600 
10 Weeshuislaan (tussen Slotlaan en Antonlaan) 0 0 0 
11 Voorheuvel (aansluiting OP 1e Hogeweg / Oude Arnhemseweg) 7.050 150 150 
12 Voorheuvel (tussen Weeshuislaan en Bergweg] 900 0 0 
13 Stevnlaan 9.800 8.250 7.850 
14 Bergweg (tussen Stevnlaan en Voorheuvel) 950 1.100 850 
15 Montaubanstraat (tussen 1e hogeweg en Utrechtseweg) 9.250 6.000 6.700 

- .. .... . 
~ ~ 

~~ &!'i1~M~ ~ 
nr Buiten centrum ~~ ~ mm 
1 Boulevard (tussen Antonlaan en Lindenlaan) 7.100 6.250 6.550 
2 Lindenlaan (tussen Boulevard en Verlengde Slotlaan) 8.000 10.000 11.550 
3 Jagersingel (tussen Professor Lorentzlaan en Woudenbergseweg) 12.650 14.000 16.250 
4 Oranje Nassaulaan (tussen Woudenbergseweg en Prinses Irenelaan) 8.500 9.800 10.350 
5 Woudenbergseweg (tussen Jagersingel en Prins Bernhardlaan) 6,450 6.300 8.350 
6 Laan van Beek en Roven (tussen 2e Hogeweg en Driebergseweg) 8.150 8,450 8.700 
7 Arnhemse Bovenweg (tussen Laan van Beek en Roven en Oranje Nassaulaan) 10.500 9.250 8.500 
8 Driebergseweg (tussen Heideweg en Laan van Beek en Roven) 15,400 15.250 15.550 
9 Bergweg (tussen Jacob van tenneplaan en Panweg) 7.750 6.150 5.850 
10 Jacob van Lenneplaan (tussen Bergweg en Schaerweijdelaan) 5.550 7.000 6.800 
11 Schaerweijdelaan (tussen Jacob van Lenneplaan en Utrechtseweg) 8.900 11.100 11,450 
12 Oude Arnhemseweg (tussen Montaubanstraat en Leliestraat) 2.700 1.800 2,400 
13 Oude Arnhemseweg (tussen Leliestraat en Van Reenenweg) 3,400 3.200 4.300 
14 Utrechtseweg (tussen Schaerweijdelaan en Montaubanstraat) 16.900 17.100 17,450 
15 le Dorpsstraat (tussen Slotlaan en Waterigeweg) 9.250 9.850 10.350 
16 Lageweg (tussen Waterigeweg en Slotlaan) 9.100 9.600 10.150 
17 Van Reenenweg (tussen Rozenstraat en Oude Arnhemseweg) 1.650 1.550 2.000 
18 Prins Hendriklaan 1.550 900 950 
19 Lyceumlaan (tussen Fransen vd Puttelaan - Lindenlaan) 3.000 1.600 550 



Kruispuntbeoordeling* 

Ochtendspits 

.~ 
,. '"'' ' 

- - .1I1'1~ ,,, .. ._. - ~ -' . - co • _. 
'II=, " " " ·Jr.IIIIL~" 

Kruispunt 
. 

.~ nr ".': " 
-.- . .. ~~ 

1 Utrechtseweg - Montaubanstraat 20 20 20 
2 Stevnlaan - Antonlaan 10 10 10 
3 Korte Stevnlaan - Slotlaan 0 0 0 
4 Laan van Beek en Roven - Driebergseweg 40 40 40 
5 Schaerweijdelaan - Jacob van Lenneplaan 50 40 50 
6 Jacob van Lenneplaan - Bergweg 10 10 10 
7 Utrechtseweg - Schaerweijdelaan 50 50 50 
8 Schaerweijdelaan - Bergweg - Panweg 40 40 40 
9 Boulevard - Lindenlaan 10 10 10 
10 Jagersingel - Woudenbergseweg 10 10 10 
11 2e Hogeweg - Laan van Beek en Roven 10 10 10 

Avondspits 

- ... ,,, ,- 
" '" . ...;, 

, ". - .1&. '-lil " 

»rz - - " .II~ .' " '.",'11 , , 
Kruispunt 

·e 

1>"" .. ~~ ~ nr .. 
1 Utrechtseweg - Montaubanstraat 30 20 30 
2 Steynlaan _ Antonlaan 10 10 10 
3 Korte Stevnlaan - Slotlaan 0 0 0 
4 Laan van Beek en Roven _ Driebergseweg 80 80 80 
5 Schaerweijdelaan - Jacob van Lenneplaan 50 40 50 
6 Jacob van Lenneplaan - Bergweg 10 10 10 
7 Utrechtseweg - Schaerweijdelaan 60 70 70 
8 Schaerweijdelaan - Bergweg - Panweg 40 40 40 
9 Boulevard - Lindenlaan 10 10 10 
10 Jagersingel - Woudenbergseweg 10 10 40 
11 2e Hogeweg - Laan van Beek en Roven 50 40 40 

* Het verkeermodel is beperkt geschikt voor analyse op kruispuntniveau omdat het statisch verkeersmodel 
uitgaat van standaard-verkeersregelingen en kruispunten solitair worden benaderd. De wachttijden in de 
tabellen zijn afgerond op tientallen. Voor een gedegen analyse op kruispuntniveau is een gedetailleerde 
kruispuntstudie noodzakelijk. 



Voertuigkilometers in 2025 

- _ .. 
- - .. _ . 
• 1::..11 ••• 

I .. _-r.l~.~ï .. T.l, -T" .. .. . __ 
:rur,u:_ --="'= 

-; .,.~ .. U" .. m.t!î ..... ....... ,- ,oL" "'-'i-:i-:l~ • :. • ,"'. 
Ochtendspits 

Centrum 1674 1178 1228 
Buiten Centnum 24543 25221 25363 
Overig model zeist 486736 486700 486703 

Avondspits 
Centrum 2480 2081 2034 
Buiten Centrum 30237 30861 31227 
Overig model zeist 519833 520100 520119 

Etmaal 
Centrum 29783 22728 23211 
Buiten Centrum 372913 383323 386674 
Overig model zeist 6507160 6508348 6508243 
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Luchtkwaliteitsonderzoek Centrumvisie Zeist 

1. Inleiding 

De gemeenteraad van Zeist heeft op 3 maart 2015 de centrumvisie vastgesteld. Naast onder meer 
nieuwe bestrating, nieuw straatmeubilair en meer groen, gaan ook verkeersmaatregelen zorgen voor 
een aantrekkelijker centrum. De gevolgen voor het verkeer van de verkeersmaatregelen zijn 
onderzocht in het Verkeersonderzoek Centrumvisie. 

De gemeente heeft de Omgevingsdienst gevraagd om effecten van de verschillende plannen op de 
luchtkwaliteit te onderzoeken. Deze zijn in deze rapportage zichtbaar gemaakt. In dit onderzoek zijn 
twee varianten onderzocht. Een variant betreft de centrumvisie, in de andere variant zijn de 
verkeersmaatregelen in het centrum en uit de wijkverkeersplannen 'Jagerlaan en omgeving' en 
'Lyceumkwartier-ZuidlWilhelminapark' opgenomen. Daarnaast zijn ook de huidige situatie en de 
autonome situatie onderzocht. 

Voor de achtergrond van de verkeersgegevens wordt verwezen naar het akoestisch onderzoek 
(kenmerk Z-2015-18695 / 36488). 

1.1 Leeswijzer 
Het wettelijk kader voor luchtkwaliteit wordt besproken in hoofdstuk 2. Voor het inzichtelijk maken van 
de luchtkwaliteit zijn luchtkwaliteitberekeningen uitgevoerd. De uitgangspunten hiervoor zijn 
weergegeven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de resultaten weergegeven. Afsluitend zijn in 
hoofdstuk 5 de conclusies van het onderzoek opgenomen. 

Voor de uitkomsten van de berekeningen zijn de luchtkaarten opgenomen in de toegevoegde bijlagen. 

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: Z-2015-18695/36843 pagina 3 



Luchtkwa/iteitsonderzoek Centrumvisie Zeist 

2. Wetgevend kader 

Sinds 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit van kracht. Deze Wet is onder hoofdstuk 5 
opgenomen in de Wet milieubeheer met als titelluchtkwaliteitseisen. Deze Wet is nader uitgewerkt in 
een aantal Besluiten en Regelingen, waarvan de volgende relevant zijn: 

• Besluit niet in betekenende mate bijdragen (nibm); 
• Besluit gevoelige bestemmingen; 
• Regeling niet in betekenende mate; 
• Regeling beoordeling luchtkwaliteit. 

De systematiek van de Wet luchtkwaliteit is dat in eerste instantie wordt bepaald of de uitoefening van 
de bevoegdheid, waaronder een bestemmingsplanvaststelling, in betekenende mate bijdraagt aan de 
concentraties stikstofdioxide en fijn stof. Een plan draagt niet in betekenende mate bij aan de 
concentratie luchtvervuiling als deze minder is dan 3% van de grenswaarde, ofwel 1,2 microgram per 
m3. 

Een belangrijke Regeling voor de gemeente is de Regeling beoordeling. Deze regeling schrijft voor 
hoe de metingen en de berekeningen dienen te worden uitgevoerd. Zo is onderscheid gemaakt in de 
volgende standaardrekenmethoden: 

Standaardrekenmethode 1: binnenstedelijke situaties met een hoge bebouwingsdichtheid; 
Standaardrekenmethode 2: buitenstedelijke situaties met een lage bebouwingsdichtheid; 
Standaardrekenmethode 3: inrichtingen, intensieve veehouderijen en oppervlaktebronnen. 

Een aantalontwikkelingen zijn gekoppeld aan de luchtkwaliteitseisen, zoals bestemmingplannen, 
tracébesluiten en omgevingsvergunningen. Indien blijkt dat het uitoefenen van een bevoegdheid leidt 
tot een verslechtering van de luchtkwaliteit tot boven de grenswaarden, zijn aanvullende maatregelen 
nodig. Deze aanvullende maatregelen kunnen projectspecifiek worden genomen of het project kan 
worden ondergebracht in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

Tabel1: Grenswaarden hoofdstuk 5, titelluchtkwaliteitseisen Wet milieubeheer 

Grenswaarden 

Stof Type norm Van kracht vanaf Concentratie (Jlg/m3) Maximum overschrijdingen per Jaar 

Stikstofdioxide Jaargemiddelde 2015 40 

(NOz) Uurgemiddelde 2015 200 18 

Jaargemiddelde 2011 40 
Fijn stof (PM10) 

24-uursgemiddelde 2011 50 35 

Zeer fijn stof Jaargemiddelde 2015 25 

(PM2•S) Jaargemiddelde 2020 20 

Benzeen Jaargemiddelde 2010 5 

24-uursgemiddelde 2001 125 3 
Zwaveldioxide 

Uurgemiddelde 2001 350 24 

Koolmonoxide 8-uurgemiddelde 2001 10.000 

Lood Jaargemiddelde 2001 0,5 

Beoordeling situatie en huidige stand van zaken 
Conform het Besluit niet in betekenende mate zal bovengenoemde ontwikkeling in betekenende mate 
kunnen bijdragen aan de eoncentraties stikstofdioxide en fijn stof. Dit aangezien de aanpassing van de 
verkeersituatie mogelijk leidt tot toename van verkeer. Toetsing aan de wettelijke grenswaarde voor 
luchtkwaliteit is daarom van belang. 
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3. Uitgangspunten 

Op nationaal niveau worden metingen uitgevoerd door het RIVM (http://www.lml.rivm.nl). Het hiervoor 
ingezette landelijk meetnet luchtkwaliteit bestaat momenteel uit circa 50 meetstations verdeeld over 
Nederland. Deze meetstations meten de concentraties stikstofdioxide, ozon, fijn stof en zwaveldioxide 
en van deze metingen wordt de jaargemiddelde concentratie afgeleid. Om differentiatie aan te 
brengen en de herkomst te bepalen wordt gebruikgemaakt van de nationale emissieregistratie. De 
nationale emissieregistratie bevat alle grote bronnen binnen Nederland. Hierbij valt te denken aan 
grote (snel)wegen, scheepvaartroutes, inrichtingen en vliegvelden. Voor kleinere bronnen zijn aan 
names gemaakt aan de hand van de bevolkingsdichtheid in het gebied. Om meer detail te verkrijgen 
wordt er gemodelleerd met rekenmodellen, waaronder STACKS als onderdeel van GeoMilieu. 

3.1 Gebruikt rekenmodel 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma GeoMilieu, versie 4.00 van DGMR. In dit 
programma is het rekenhart STACKS van KEMA opgenomen. STACKS houdt rekening met het feit 
dat gedurende de dag en gedurende de seizoenen de emissies, meteorologie en achtergrondconcen 
traties variëren, door berekeningen op een uur-tot-uur basis uit te voeren. Voordelen hiervan zijn: 

• Er wordt gedetailleerd rekening gehouden met het dagverloop van het verkeer; 
• Invloed van verkeer en achtergrond worden elk uur opgeteld; 
• De berekende uur- en daggemiddelden volgen direct uit de berekeningen, hiervoor hoeven 

geen (aanvechtbare) aannamen gedaan te worden; 
• Omdat van het Nieuw Nationaal Model (NNM) is uitgegaan, worden de verbeterde inzichten in 

de verspreiding van luchtverontreiniging toegepast. 

Goedkeuring 
Het gehanteerde STACKS model, als onderdeel van GeoMilieu, is goedgekeurd door het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. De laatste update van het STACKS rekenhart, versie 2016.1, is op 6 juli 
2016 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu goedgekeurd als zijnde een model dat voldoet 
aan de criteria van de standaardrekenmethoden 1, 2 en 3. 

3.2 Rekenjaren 
De Omgevingsdienst heeft de effecten op de luchtkwaliteit inzichtelijk gemaakt voor de centrumvisie 
zonder aanvullende maatregelen in de wijken (variant 2) en integraal variant III (variant 3, eindvoorstel 
wijkverkeersplannen). Het onderzoek heeft zich gericht op het jaar 2025. Daarnaast is (in variant 0) 
ook de huidige situatie in kaart gebracht (2015) en, in variant 1, de autonome situatie voor het jaar 
2025. Het jaar 2015 is doorgerekend omdat de grenswaarden voor NOz en PMz.5 dan van kracht 
worden. Het jaar 2025 is doorgerekend vanwege de 1 O-jarige doorkijk, zoals dat gebruikelijk is in de 
ruimtelijke ordening. De achterliggende jaren na 2025 zijn niet doorgerekend, omdat de concentraties 
stikstofdioxide en fijn stof af zullen nemen, vanwege de verschoning van het verkeer. 

3.3 Opgesteld rekenmodel 
Om de huidige en de toekomstige concentraties stikstofdioxide en fijn stof te bepalen is een 
rekenmodelopgesteld met het programma Geomilieu, versie 4.00, van DGMR. Voor het opstellen van 
een rekenmodel zijn ondermeer de navolgende gegevens van belang: 

• de weekdaggemiddelde verkeersintensiteit; 
• de verkeerssamenstelling licht, middelzwaar en zwaar; 
• aanwezigheid van schermen en de verhoogde of verdiepte ligging; 
• de bebouwingsdichtheid; 
• bomenfactor; 
• stagnatiefactor. 
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3.4 Verkeersgegevens 
Als representatieve periode wordt bij luchtkwaliteit gekozen voor een weekdaggemiddelde 
verkeersintensiteit, omdat deze periode representatief is voor toetsing aan de jaargemiddelde 
grenswaarde. Omdat er op de wegen in het plangebied gedurende het lopende jaar geen significante 
verschillen optreden, is de weekdaggemiddelde intensiteit voor deze situatie voldoende representatief. 

Voor de herkomst van de verkeersgegevens wordt verwezen naar het akoestisch onderzoek (kenmerk 
Z-2015-18695 / 36488). De verkeersmodellen bevatten gegevens voor het jaar 2007 en 2025. Voor de 
gevolgen voor luchtkwaliteit is de huidige situatie vergeleken met de situatie over 10 jaar. Om de 
verkeersgegevens in de huidige situatie (referentie 2015) te bepalen is een interpolatie uitgevoerd 
tussen de jaren 2007 en 2025 (referentie 2025). 

Het verkeersmodel bepaalt de werkdaggemiddelde verkeersintensiteit. Voor de berekeningen moet 
worden uitgegaan van weekdaggemiddelde verkeersintensiteit. De weekdaggemiddelde intensiteit is 
bepaald op 0,95 maal de werkdaggemiddelde intensiteit voor personenwagens, en 0,80 maal voor 
vrachtverkeer. 

3.5 Wegkenmerken 
De voor de luchtberekeningen relevante wegkenmerken zijn door de Omgevingsdienst bepaald met 
behulp van Google Earth. De wegkenmerken die worden onderscheiden zijn wegtype, schermen, 
verhoogde/verdiepte ligging, snelheid en stagnatie. Vanwege de bebouwing die dicht op de weg staat 
en in het kader van een conservatieve benadering is voor het plangebied uitgegaan van een 
binnenstedelijke weg, ofwel er wordt gerekend conform de methodiek van Standaard Rekenmethode 
1, zoals vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit. 

3.6 Bomenfactor 
Op grootschalig niveau hebben bomen een positief effect op de luchtkwaliteit, vanwege de eigenschap 
om stikstofdioxide op te nemen en fijn stof vast te leggen. Op straatniveau kunnen bomen een 
negatief effect hebben op de luchtkwaliteit, echter dit is vooral het geval bij wegen met aan 
weerszijden hoge bebouwing en ononderbroken bebouwing. Om dit mogelijk effect uit te drukken 
wordt gebruikgemaakt van een bomenfactor. Deze bomenfactor is als volgt: 

• Bomenfactor 1,00: er kunnen bomen aanwezig zijn, echter de kruinen raken elkaar niet; 
• Bomenfactor 1,25: de bomenkruinen raken elkaar aan weerszijden van de weg; 
• Bomenfactor 1,50: de bomenkruinen raken elkaar ook boven de weg. 

De werking van bomen is in deze situatie dat de luchtvervuiling hieronder blijft hangen en dus minder 
goed wordt vermengd met schonere lucht. Dit werkingsmechanisme is relevant voor binnenstedelijke 
wegen met een hoge bebouwingsdichtheid, ofwel wegen die onder het toepassingsbereik van 
Standaard Rekenmethode 1 vallen. De dichtheid van de aanwezige bomen is gering en daarom is 
uitgegaan van bomenfactor 1,00 voor het gehele plangebied. 

3.7 Stagnatiefactor 
Verkeer dat een file creëert stoot meer luchtvervuiling uit, vanwege het optrekken en gas geven. 
Hierbij functioneert de verbrandingsmotor minder efficiënt en ontstaan er bijproducten. Daarbij komt 
dat er meer slijtage is van onderdelen. Om dit effect mee te nemen in de berekeningen kan gebruik 
worden gemaakt van een stagnatiefactor. 

Om met een model het effect van het verkeer op de luchtkwaliteit te kunnen bepalen, wordt het 
verkeer gekarakteriseerd door een aantal verkeersparameters. Een belangrijke parameter is de wijze 
waarop de afwikkeling van het verkeer op een wegvak plaatsvindt. Voor ieder type weg wordt als 
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uitgangspunt aangenomen dat het verkeer de meeste tijd soepel doorrijdt, maar dat er ook gedurende 
kortere periodes congestie optreedt. 

Bij een stagnatiefactor van nul is er alleen sprake van congestie gedurende kortere periodes, zoals die 
overal wel eens voorkomt. Pas als er sprake is van meer dan beperkte congestie (meer structurele 
filevorming) wordt het extra effect hiervan in beeld gebracht met de stagnatiefactor (groter dan nul 
dus). De beperkte, incidentele congestie zit wel al standaard in het verkeersmodel verdisconteerd. 
Voor de centrumvisie zal geen sprake zijn van meer dan beperkte congestie, en is er niet met een 
stagnatiefactor gerekend. 

3.8 Locatie van toetsing 
De concentraties stikstofdioxide, fijn stof en zeer fijn stof zijn conform de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit 2007 (Rbi 2007) beoordeeld op maximaal1 0 meter afstand van de rand van de weg. 
Verder zijn de gekozen contourpunten representatief voor een minimale lengte van 100 meter per 
wegdeel. Conform het toepasbaarheidsbeginsel (artikel 5.19 Wm) hoeft de luchtkwaliteit niet te 
worden beoordeeld op de volgende punten: 

1) Gebieden die niet toegankelijk zijn voor publiek en waar geen vaste bewoning is. Het gaat 
hierbij bijvoorbeeld om de 'lussen' tussen rijkswegen en op- en afritten, en de stroken tussen 
rijkswegen en geluidschermen; 

2) Terreinen waarop één of meer inrichtingen liggen en waarvoor Arbowet- en regelgeving van 
toepassing is; 

3) Wegen en middenbermen, tenzij voetgangers toegang tot de middenberm hebben. 

Met gebieden die niet toegankelijk zijn worden gebieden bedoeld die zijn afgezet met hekwerken en 
verboden zijn om te betreden. Voor inrichtingen geldt dat het de gebouwen betreft, inclusief de 
bedrijfsterreinen. 

Ook in het gebied vanaf 10 meter van de rand van het asfalt hoeft niet getoetst te worden, tenzij er 
woningen zijn gelegen of het gebied vrij toegankelijk is. Bij bebouwing geldt dat de grenswaarden 
volledig van kracht zijn, omdat men hier het gehele jaar verblijft. Voor wandelpaden en andere locaties 
die tijdelijk worden gebruikt is het blootstellingscriterium van kracht. 

Voor de exacte berekening van de concentraties en de planbijdrage is gebruik gemaakt van 
rekenpunten (in het rekenmodel worden dit contourpunten genoemd). Deze rekenpunten zijn 
aangebracht conform de criteria van de Regeling beoordeling. 

3.9 Blootstellingscriterium 
In artikel 22 en 65 van de Regeling beoordeling is het blootstellingscriterium opgenomen. Conform het 
blootstellingscriterium hoeft er niet getoetst te worden op locaties waar personen niet significant 
worden blootgesteld. Het gaat hierbij om blootstelling gedurende een periode die in vergelijking met de 
middelingstijd Gaar, etmaal, uur) van de grenswaarde niet significant is. Significante blootstelling treedt 
bijvoorbeeld op bij woningen en scholen. Als gevoelige bestemmingen dichter dan 10 meter van de 
wegverharding liggen, is de beoordelingsafstand per wegsegment, de gemiddelde afstand tussen de 
wegverharding en de eerstelijns bebouwing. 

3.10 Luchtkwaliteit in relatie tot ziektelast 
Uit gegevens van het RIVM (Hänninen & Knol, 2011) blijkt dat de ziektelast veroorzaakt door 
milieufactoren voor 77,1 % wordt veroorzaakt door fijn stof. 
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Een concentratie van boven de 20 microgram per kuub voor fijn stof wordt echter door de landelijke 
GGD1 al bestempelt als zijnde milieugezonheidkwaliteit matig. De Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) kent eveneens een advieswaarde van 20 microgram per kuub voor fijn stof. 

3.11 Overige aspecten 
Bij het berekenen van de luchtkwaliteit wordt gebruikgemaakt van generieke invoergegevens. Voor de 
achtergrondconcentraties, meteorologische gegevens, oppervlakteruwheid, dubbeltellingscorrectie en 
zeezoutcorrectie is het gebruik van PreSRM verplicht. PreSRM is een preprocessingtooi die de data 
voorbewerkt voor het gebruik in de rekenmodellen voor luchtkwaliteit. In Geomilieu kan worden 
gekozen voor een eigen ruwheid en het al dan niet toepassen van correcties. In dit 
luchtkwaliteitsonderzoek is geheel uitgegaan van de PreSRM. 

Achtergrondconcentratie 
De achtergrondconcentraties worden jaarlijks door het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
bekendgemaakt en opgenomen in de rekenmodellen. Binnen het rekenmodel is de 
achtergrondconcentratie berekend voor één punt (GCN-punt), dat het gemiddelde is van de 
opgegeven receptorpunten. 

Emissieciifers 
De emissiecijfers van het verkeer worden jaarlijks door het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
bekendgemaakt en worden overgenomen in de rekenmodellen. Uitgegaan is van de gegevens van juli 
2016. 

Meteorologie 
Voor het Nieuw Nationaal Model (NNM, ofwel Standaardrekenmethode 3) is indertijd gekozen voor het 
gebruik van twee meteostations: Schiphol en Eindhoven. Deze twee worden representatief geacht 
voor alle locaties in Nederland. Voor het westen/noorden van het land wordt Schiphol aanbevolen en 
voor het zuiden en oosten het station Eindhoven. Op het grensgebied moet dan een keuze gemaakt 
worden tussen deze twee. Deze tweedeling leidt tot discontinuïteit van berekende concentraties. 
Daarom zijn er verbeteringen doorgevoerd. Het gebruik van de meteogegevens van beide stations 
blijft gehandhaafd. De verbetering bestaat hieruit dat voor een bepaalde plaats nu een meer 
locatiespecifieke meteorologie wordt afgeleid uit de data van Schiphol en Eindhoven, op basis van het 
GCN-punt. Conform de regeling beoordeling worden de meteorologische gegeven gebaseerd op een 
periode van tien jaar. Op basis van algemene afspraken is gerekend met de meteorologische periode 
van 1 januari 1995 tot en met 31 december 2004. 

Ruwheidslengte 
De aanwezigheid van vegetatie, gebouwen en andere structuren is van grote invloed op de 
verspreiding van stoffen in de atmosfeer. Als maat voor de hoeveelheid en hoogte van obstakels wordt 
de ruwheidlengte gebruikt. Een hogere ruwheidsfactor betekent dat er meer obstakels zijn en de lucht 
daardoor beter wordt gemengd. Voor dit luchtkwaliteitonderzoek is uitgegaan van de standaard 
instellingen, zoals vastgelegd in de PreSRM. 

1 handboek voor een gezonde inrichting van de leefomgeving, 2012 
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4. Uitkomsten 

4.1 Toetsing aan de Wet luchtkwaliteit 

Voor de toetsing aan de grenswaarden dient te worden bepaald hoe hoog de bijdrage is aan de 
concentraties stikstofdioxide, fijn stof en ultra fijn stof en of er ten gevolge van deze bijdrage sprake is 
van een overschrijding van de wettelijke grenswaarden. Om de effecten op de luchtkwaliteit ten 
gevolge van de ontwikkeling van het plangebied inzichtelijk te maken heeft de Omgevingsdienst Regio 
Utrecht de luchtkwaliteit voor de twee varianten doorgerekend, en voor de huidige en toekomstige 
(autonome) situatie. 

De concentraties stikstofdioxide (N02), fijn stof (PM1O), ultra fijn stof (PM2,s) en elementair koolstof 
(EC) zijn inzichtelijk gemaakt met GeoMilieu, versie 4.00. De uitkomsten van de 
luchtkwaliteitsberekeningen zijn hieronder toegelicht. De luchtkwaliteitskaarten staan in de bijlagen. 

4.1.1 Stikstofdioxide 
Uit de berekende concentraties blijkt dat de concentratie voor de huidige situatie 17,88 - 24,6 I-lg/m3 

bedraagt. Dit betekent dat wordt voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarde van 40 microgram per 
m3 voor stikstofdioxide. 

Voor stikstofdioxide is een uurgemiddelde grenswaarde van 200 microgram per m3 van kracht die 18 
keer per jaar mag worden overschreden. Statistisch gezien komen 18 overschrijdingen overeen met 
een jaargemiddelde concentratie van circa 83 microgram per m3. Deze eoncentraties komen niet voor 
in het plangebied. Dat betekent dat er wordt voldaan aan de uurgemiddelde grenswaarde voor 
stikstofdioxide. 

De eoncentratie stikstofdioxide neemt in alle toekomstvarianten sterk af: 

• Variant 1, Autonome situatie (zonder centrumvisie): 
• Variant 2, Centrumvisie (zonder aanvullende maatregelen in de wijken): 
• Variant 3, Integraalvariant 3 (variant eindvoorstel wijkverkeersplannen): 

12,59-16,61; 
12,58 -16,56; 
12,57 - 16,92 

Dit effect wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de concentraties stikstofdioxide afneemt, 
vanwege het steeds schoner wordende wegverkeer. Van de toekomstvarianten levert variant 3 een 
hogere concentratie aan stikstofdioxide op ten opzichte van de andere toekomstvarianten. Het feit dat 
de luchtkwaliteitsberekeningen op sommige punten een hogere concentratie aangeven wordt 
veroorzaakt doordat op deze locaties de verkeersintensiteit hoger is. 

4.1.2 Fijn stof 
Uit de berekende concentraties blijkt dat de concentratie voor de huidige situatie 18,60 - 20,08 I-lg/m3 

bedraagt. Dit betekent dat wordt voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarde van 40 microgram per 
m3 voor fijn stof. 

Naast een jaargemiddelde grenswaarde voor fijn stof is er ook een daggemiddelde grenswaarde van 
50 microgram per rrr'van kracht, die per jaar 35 keer mag worden overschreden. Uit statistische 
vergelijkingen van TNO en het RIVM blijkt dat deze grenswaarde bij een concentratie van 31,3 
microgram per m3 vaker dan 35 keer wordt overschreden. Deze eoncentraties komen niet voor in het 
plangebied. Dat betekent dat er wordt voldaan aan de daggemiddelde grenswaarde voor fijn stof. 
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Uit de berekeningen blijkt dat de verschillen tussen de toekomstvarianten nihil is: 

• Variant 1, Autonome situatie (zonder centrumvisie): 
• Variant 2, Centrumvisie (zonder aanvullende maatregelen in de wijken): 
• Variant 3, Integraalvariant 3 (variant eindvoorstel wijkverkeersplannen): 

18,72 - 20,09; 
18,73 - 20,07; 
18,73 - 20,20 

4.1.3 Ultra fijn stof 
Uit de berekende concentraties blijkt dat de concentratie voor de huidige situatie 11,23 - 12,18 !-Ig/m3 

bedraagt. Dit betekent dat wordt voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarde van 25 microgram per 
m3 voor ultra fijn stof. De jaargemiddelde grenswaarde wordt per 2020 naar beneden bijgesteld tot 20 
microgram per m3. Voor de drie toekomstvarianten wordt hier eveneens aan voldaan: 

• Variant 1, Autonome situatie (zonder centrumvisie): 
• Variant 2, Centrumvisie (zonder aanvullende maatregelen in de wijken): 
• Variant 3, Integraalvariant 3 (variant eindvoorstel wijkverkeersplannen): 

11,26-12,05; 
11,26-12,05; 
11,26-12,09 

4.1.4 Elementair koolstof gehalte 
Elementair koolstof is een maat voor de massa van roetdeeltjes in fijn stof en is daardoor een goede 
indicator voor te verwachten geuroverlast. Er gelden geen formele grenswaarden voor elementair 
koolstof. Roet is een verzamelnaam voor zwarte deeltjes in de lucht, die ontstaan bij onvolledige 
verbranding. De belangrijkste bronnen voor roet zijn het wegverkeer (met name uitstoot van 
roetdeeltjes uit dieselmotoren), industriële bronnen en huishoudens (open haarden en kachels). In 
steden draagt het verkeer voor circa 50% bij aan de heersende roetconcentraties. 

Voor de huidige situatie bedraagt de concentratie aan elementair koolstof (roet) 0,73 - 0,94 !-Ig/m3. De 
concentratie elementair koolstof neemt voor de varianten 1 en 2 af naar 0,41 - 0,50 !-Ig/m3. Voor 3 naar 
0,41 - 0,51 !-Ig/m3. Net als bij (ultra) fijn stof en stikstofdioxide, is voor elementair koolstof een 
duidelijke afname te zien tussen 2015 en 2025. De belangrijkste oorzaak hiervoor is het schoner 
wordend autoverkeer. 

Net als bij stikstofdioxide is de uitstoot voor (ultra) fijn stof en elementair koolstof hoger voor variant 3. 
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5. Conclusies 

Uit dit onderzoek blijkt dat de jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide (NOz) van 40 
microgram per m3 voor de jaren 2015 en 2025 ter hoogte van het plangebied niet wordt overschreden. 
Ook de uurgemiddelde grenswaarde van 200 microgram per m3 wordt voor alle jaren niet 
overschreden. Dit geldt voor alle verkeersvarianten. 

De jaargemiddelde grenswaarde voor fijn stof (PM10) van 40 microgram per m3 wordt voor de jaren 
2015 en 2025 niet overschreden en de daggemiddelde grenswaarde van 50 microgram per m3 wordt 
niet vaker dan 35 keer overschreden. Er wordt dus voldaan aan de grenswaarden voor fijn stof. Dit 
geldt voor alle verkeersvarianten. 

De jaargemiddelde grenswaarde voor ultra fijn stof (PMz,s) wordt voor de jaren 2015 en 2025 niet 
overschreden. Er wordt dus voldaan aan de grenswaarden voor ultra fijn stof. Dit geldt voor alle 
verkeersvarianten. 

Conform het landelijke beeld zijn er geen overschrijdingen te verwachten van de overige stoffen, 
waaronder koolmonoxide, benzeen en zware metalen. De grenswaarden voor deze stoffen worden 
pas overschreden als de grenswaarden van stikstofdioxide (N02), fijn stof (PM10) en ultra fijn stof 
(PM2,s) zeer ruim zijn overschreden. Dat is niet het geval. 

Voor de huidige situatie bedraagt de concentratie aan elementair koolstof (roet) 0,73 - 0,94 ~g/m3. De 
concentratie elementair koolstof neemt voor de toekomstvarianten af naar 0,41 - 0,51 ~g/m3. Net als 
bij (ultra) fijn stof en stikstofdioxide, is voor elementair koolstof een duidelijke afname te zien tussen 
2015 en 2025. De belangrijkste oorzaak hiervoor is het schoner wordend autoverkeer. 

Uit dit luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat alle beoogde varianten van het plan voldoet aan het 
wetgevende kader voor luchtkwaliteit. 
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BIJLAGE 1, Concentraties N02 
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Concentratie N02 Variant 3 (variant eindvoorstel wijkverkeersplannen), peiljaar 2025 
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Luchtkwaliteilsonderzoek Cenlrumvisie leist 

BIJLAGE 2, Concentraties fijn stof 

Concentratie PM10 huidige situatie, peiljaar 2015 
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Concentratie PM10 Variant 3 (variant eindvoorstel wijkverkeersplannen), peiljaar 2025 
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LuchtkwaJiteitsonderzoek Centrumvisie Zeist 

BIJLAGE 3. Concentraties ultra fijn stof 
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Concentratie PM2,5 huidige situatie, peiljaar 2015 

Concentratie PM2,5 Variant 3 (variant eindvoorstel wijkverkeersplannen), peiljaar 2025 
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Luchtkwaliteitsonderzoek Centrumvisie Zeist 

BIJLAGE 4. Concentraties elementair koolstof 

Concentratie EC huidige situatie, peiljaar 2015 
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Concentratie EC Variant 3 (variant eindvoorstel wijkverkeersplannen), peiljaar 2025 
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SAMENVATTING 

De gemeenteraad van Zeist heeft op 3 maart 2015 de centrumvisie vastgesteld. Naast onder meer 
nieuwe bestrating, nieuw straatmeubilair en meer groen, gaan ook verkeersmaatregelen zorgen voor 
een aantrekkelijker centrum. De gevolgen voor het verkeer van de verkeersmaatregelen zijn 
onderzocht in het Verkeersonderzoek Centrumvisie. Maatregelen, waarvoor een verkeerbesluit 
noodzakelijk is, moeten worden getoetst aan de Wet geluidhinder. De visie kent een aantal 
maatregelen waarvoor een verkeersbesluit noodzakelijk is. 

In dit onderzoek is het effect van de verkeersmaatregelen op de leefbaarheid voor het aspect geluid 
weergegeven. Het onderzoek geeft inzicht in de algemene effecten van de centrumvisie ten opzichte 
van de huidige situatie en de toekomstige (autonome) situatie waarbij geen maatregelen worden 
getroffen. 

Tijdens het opstellen van de centrumvisie zijn verschillende varianten opgesteld, waarbij ook 
aanvullende verkeersmaatregelen in de wijken zijn voorgesteld. In dit onderzoek zijn de volgende 
situaties onderzocht: 
• Huidige situatie (2015); 
• Situatie met autonome groei van het verkeer (2025); 
• Variant centrumvisie (2025, zonder aanvullende maatregelen in de wijken); 
• Variant eindvoorstel wijkverkeersplannen (2025). 

In de variant eindvoorstel wijkverkeersplannen zijn de verkeersmaatregelen in het centrum en 
verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen 'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier 
ZuidlWilhelminapark' opgenomen. 

Leefbaarheid 
Geluidshinder is niet te voorkomen. Voor een totaalbeeld van de gevolgen van de 
verkeersmaatregelen zijn de percentages geluidgehinderden in het beschouwde gebied weergegeven 
in onderstaande tabel. 

Aantal bewoners met Geluidshinder bewoners langs 

Te verwachten geluidhinder geluidshinder beschouwde wegen 

huidige situatie (2015) 2698 16,0% 

autonome groei van het verkeer (2025) 2752 16,3% 

centrumvariant (2025) 2700 16,0% 

Eindvoorstel wijkverkeersplannen (2025) 2635 15,6% 

Tabel Samenvatting b: Te verwachten geluidshinder langs de beschouwde wegen in aandachtsgebied 

Uit de tabel blijkt dat door het treffen van verkeersmaatregelen uit de centrumvisie, en de aanvullingen 
in de wijkverkeersplannen het aantal geluidsgehinderden afneemt. 

Kwantitatieve analyse 
Naast een studie naar de effecten op de leefbaarheid heeft een kwantitatieve analyse 
plaatsgevonden. Deze is gebaseerd op de systematiek in de Wet geluidhinder. In onderstaande tabel 
is het aantal adressen weergeven waar sprake is van een toe- of afname van de geluidsbelasting. Er 
blijkt dat voor het grootste deel de toename beperkt blijft tot maximaal1 ,5 dB. Ook is het aantal 
adressen waar de toename meer dan 5 dB is, kleiner dan het aantal adressen waar sprake is van een 
gelijkwaardig afname optreedt. Dit past binnen de systematiek van de Wet geluidhinder. 
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Centrumvisie Eindvoorstel Centrumvisie Eindvoorstel 
Toename 

lo.v. huidige wijkverkeersplannen lo.v. autonome wijkverkeersplannen lo.v. 
geluidsbelasting 

situatie t.o.v. huidige situatie situatie autonome situatie 

> 5 dB 126 2 12 0 

1,5 - 5 dB 604 461 670 280 

0- 1,5 dB 1853 1815 1702 1693 

-5 dB - 0 dB 1432 1830 1627 2121 

< -5 dB 233 87 237 101 

Tabel 6a: Aantal adressen waar sprake is van een toe- of afname van de geluidsbelasting 

Bij een verdere analyse blijkt dat een deel van de toename in de geluidsbelasting komt door de 
autonome groei. Als hiermee rekening wordt gehouden blijkt dat bij de variant eindvoorstel 
wijkverkeersplannen het aantal adressen waar de geluidsbelasting afneemt groter is dan het aantal 
adressen waar deze geluidsbelasting toeneemt. 

Op basis van deze uitkomsten blijkt dat de nadelige effecten, die op sommige locaties optreden, 
voldoende worden gecompenseerd door de positieve effecten die de centrumvisie heeft in de variant 
eindvoorstel. 

Beoordeling ten aanzien van Wet geluidhinder 
De verkeersbesluiten gelden voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u. Omdat voor deze 
wegen de Wet geluidhinder niet van toepassing is, hoeft niet te worden getoetst of er ten gevolge van 
de besluiten sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. 

Wel geldt dat, als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een aanpassing van een weg op andere 
wegen zalleiden tot een toename van de geluidsbelasting van (afgerond) 2 dB of meer, de 
akoestische effecten moeten worden onderzocht en beoordeeld. 

Uit inventariserende berekeningen blijkt dat in de variant centrumvisie op één punt langs Het Rond 
sprake kan zijn van een toename van 1,5 dB of meer vanwege de verkeersmaatregelen. De gemeente 
kiest ervoor dit op te heffen door op Het Rond een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen, ook 
als wordt gekozen voor de variant eindvoorstel wijkverkeersplannen, waarin op Het Rond geen 
toename meer optreedt van 1,5 dB of meer. Wel kan in de variant eindvoorstel wijkverkeersplannen 
sprake zijn van een toename van 1,5 dB of meer op de Jagersingel. Om ook dit op te heffen kiest de 
gemeente ervoor om op de Jagersingel (tussen de Professor Lorentzlaan en de grens van de 
bebouwde kom) een snelheid van 30 km/uur in te stellen. 
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1. Inleiding 

De gemeenteraad van Zeist heeft op 3 maart 2015 de centrumvisie vastgesteld. Naast onder meer 
nieuwe bestrating, nieuw straatmeubilair en meer groen, gaan ook verkeersmaatregelen zorgen voor 
een aantrekkelijker centrum. Behalve de centrumvisie heeft de gemeente ook enkele 
wijkverkeersplannen opgesteld. De plannen hebben gevolgen voor het verkeer op de wegen en dus 
op het geluid ten gevolge van de wegen. 

De gemeente heeft de Omgevingsdienst gevraagd om effecten van de verschillende plannen op de 
(akoestische) leefbaarheid te onderzoeken. Deze zijn in deze rapportage zichtbaar gemaakt. In dit 
onderzoek zijn twee varianten onderzocht. Een variant betreft de centrumvisie, in de andere variant 
zijn de verkeersmaatregelen in het centrum en uit de wijkverkeersplannen 'Jagerlaan en omgeving' en 
'Lyceumkwartier-ZuidlWilhelminapark' opgenomen. Daarnaast zijn ook de huidige situatie en de 
autonome situatie onderzocht. 

Bij de twee onderzochte varianten zijn de effecten op de geluidsbelasting in het gebied bepaald. 
Hierbij is aansluiting gezocht bij de EU-richtlijn omgevingslawaai en de Wet geluidhinder. Hiermee 
worden de rekenresultaten beschouwd ten aanzien van het aspect leefbaarheid en ten aanzien van de 
wettelijke verplichtingen. De effecten zijn beoordeeld ten opzichte van de huidige en de autonome 
situatie. In hoofdstuk 2, 3 en 4 zijn de uitgangspunten van het onderzoek benoemd. 

Leefbaarheid 
In het algemeen geldt dat als geluidsniveaus toenemen dat dan de leefbaarheid vermindert. De 
leefbaarheid in een gebied heeft een relatie met de te verwachten geluidshinder in dat gebied en deze 
is te berekenen. Op deze wijze kan de invloed van de varianten op de leefbaarheid binnen een gebied 
bepaald worden. In hoofdstuk 5 is dit nader uitgewerkt. 

Wettelijk kader (Wet geluidhinder en jurisprudentie) 
Als een weg wordt aangepast moet volgens de Wet geluidhinder (Wgh) bepaald worden of er sprake 
is van 'reconstructie in de zin de Wgh'. Dat is het geval als er een toename is van de geluidsbelasting 
van 2 dB (afgerond) of meer. Hierbij geldt dat een geluidsbelasting tot 48 dB als acceptabel wordt 
gezien. In dit rapport is onderzocht of door de gewijzigde verkeersstromen een dergelijke toename 
optreedt. 

De Wgh is alleen van toepassing voor wegen waar de snelheid hoger is dan 30 km/uur. Jurisprudentie 
stelt echter dan ook 30 km/uur-wegen in een akoestische afweging betrokken moeten worden. In dit 
onderzoek zijn hiervoor in een groot studiegebied de effecten van de twee varianten onderzocht en 
beoordeeld. Dit is gedaan in hoofdstuk 6. Voor de wegen die wei onder de Wet geluidhinder vallen 
heeft in hetzelfde hoofdstuk een indicatieve wettelijke toetsing plaatsgevonden. 
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2. Aandachtsgebied 

De gemeente heeft het te beschouwen gebied aangegeven. Dit bestaat uit het centrumgebied en de 
omliggende wegen. Het onderzoeksgebied wordt omsloten door enkele belangrijke verkeersaders in 
Zeist. 

Elke verkeersmaatregel heeft haar eigen (wettelijk) omschreven aandachtsgebied. Om het effect van 
alle maatregelen tegelijkertijd te beschouwen is in dit onderzoek het gehele gebied beschouwd. 
Daarnaast is uit het verkeersmodel gebleken dat er een aantal wegen is waar een forse 
verkeerstoename te verwachten is. Ook deze wegen zijn in het onderzoek meegenomen. 

Het totale aandachtsgebied is weergegeven in onderstaande figuur. De zwarte lijnen zijn de 
beschouwde wegen, de rode lijnen geven het aandachtsgebied rond deze wegen dat is beschouwd. 

Figuur 2a: Aandachtsgebied 
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3. Uitgangspunten berekeningen 

Voor geluidsniveaus vanwege wegverkeer wordt de term geluidsbelasting gehanteerd. Voor de 
berekeningen van de geluidsbelasting wordt een rekenmodelopgesteld. In dit hoofdstuk worden de 
uitgangspunten voor de berekeningen toegelicht. 

Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 
De geluidsbelasting wordt bepaald met het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 (RMV) 
conform de Wet geluidhinder (Wgh). Hierin is vastgelegd hoe de geluidsoverdracht tussen de bron en 
de ontvanger moet worden bepaald. Zo moeten bijvoorbeeld meteorologische invloeden, absorptie 
door de bodem en atmosfeer, reflectie en afscherming door constructies worden meegenomen in de 
berekeningen. 

De geluidsbelasting wordt bepaald in Lden. Dit is een 24-uurs middeling van: 
• het equivalente geluidsniveau (LA,eq) over de dagperiode (07.00 -19.00); 
• het equivalente geluidsniveau (LA,eq) over de avondperiode (19.00 - 23.00), verhoogd met 5 dB; 
• het equivalente geluidsniveau (LA,eq) over de nachtperiode (23.00 - 07.00), verhoogd met 10 dB. 

Volgens het RMV moet worden gerekend met het verkeer dat jaarlijks, gemiddeld per uur, passeert. 
Als representatieve periode geldt meestal een weekdaggemiddelde verkeersintensiteit van waaruit per 
dag-, avond- en nachtperiode de uurgemiddelden worden berekend. Omdat op de betreffende wegen 
gedurende een lopend jaar geen significante verschillen optreden, is de weekdaggemiddelde 
intensiteit voor het akoestisch onderzoek representatief. 

Aftrek stiller worden van verkeer 
Het RMV is gebaseerd op metingen van de geluidsuitstraling van motorvoertuigen. Sindsdien is (en 
wordt) het verkeer stiller door het toepassen van technische mogelijkheden. De geluidsbelasting wordt 
ook voor de toekomst bepaald. Met artikel11 Og van de Wet geluidhinder is het mogelijk om hiervoor 
een aftrek toe te passen op de berekende geluidsbelasting. Voor de wegen in het studiegebied geldt 
een aftrek van 5 dB 1. Als het geluidsniveau binnen een geluidsgevoelig object wordt bepaald bedraagt 
de aftrek 0 dB. 

Bij toetsing aan de Wet geluidhinder moet deze aftrek zowel worden toegepast,.zowel voor de huidige 
als de toekomstige situatie. Dit is wettelijk voorgeschreven. 

Rekenmodel 
Voor dit akoestisch onderzoek is een modelopgesteld met het computerprogramma Geomilieu van 
DGMR, versie V3.11. Een voorbeeld van de gemodelleerde situatie is weergegeven in figuur 3a. De 
wegen zijn gemodelleerd op de assen van de wegen, omdat het een groot studiegebied betreft. De 
rekenpunten zijn rondom gebouwen met geluidsgevoelige functies gelegd. 

In het rekenmodel zijn de volgende parameters gehanteerd: 
• gebouwen zijn ingevoerd als reflecterende objecten; 
• bij de berekening is conform afspraken (landelijk: project VOAB met onder andere het voormalige 

Ministerie van VROM, en regionaal met provincie Utrecht) rekening gehouden met één reflectie en 
een sectorhoek van twee graden; 

• Voor de berekeningen is uitgegaan van rekenpunten op 4,0 meter hoogte boven het maaiveld (dit 
is conform de EU-richtlijn Omgevingslawaai); 

In het studiegebied is een enkele weg waarvoor de aftrek lager is. Het gaat hier slechts om een beperkt aanlal woningen. 
Dit beperkt aantal woningen betreft een zodanig klein percentage van het totale studiegebied, dat voor de eenvoud van de 
analyse ook hier een aftrek van 5 dB is toegepast. 
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Geluidgevoelige objecten 
In de Wet geluidhinder zijn geluidsgevoelige objecten benoemd. Deze objecten worden hierdoor 
beschermd tegen (te veel) geluid vanwege wegverkeer. Het betreft vooral woningen, maar ook 
bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen worden vanuit de Wet geluidhinder beschermd. In dit onderzoek 
zijn met behulp van de gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) de 
geluidsgevoelige objecten geselecteerd. Voor deze objecten is de hoogste geluidsbelasting op de 
gevels bepaald. 

Figuur 3a: Deelweergave rekenmodel 

Varianten 
In dit onderzoek zijn vier situaties beschouwd. 

1. De huidige situatie. Deze betreft het jaar 2015. 
2. De toekomstige situatie voor het jaar 2025 met de jaarlijkse autonome groei van het verkeer, 

zonder de maatregelen uit de centrumvisie. 
3. Situatie 2, maar dan met de maatregelen uit de centrumvisie (zonder aanvullende 

maatregelen in de wijken). Deze situatie is de variant 'centrumvisie'. 
4. De variant 'eindvoorstel wijkverkeersplannen'. Hierin zijn de verkeersmaatregelen in het 

centrum en verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen 'Jagerlaan en omgeving' en 
'Lyceumkwartier-ZuidlWilhelminapark' zijn opgenomen. 

In BIJLAGE 1 worden de verkeersplannen kort omschreven. 
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4. Verkeersgegevens 

Voor het uitvoeren van de geluidsberekeningen is gebruik gemaakt van de verkeersgegevens uit het 
verkeersmodel van de gemeente Zeist. Dit model bevat gegevens voor het basisjaar 2007 en een 
prognose voor het jaar 2025. In dit model is (voor 2025) ook een prognose gemaakt voor de situatie 
waarbij de maatregelen uit de centrumvisie zijn getroffen, en modellen waarbij de aanvullende 
maatregelen in de wijken worden getroffen. 

De verkeersmodellen bevatten gegevens voor het jaar 2007 en 2025. Voor de akoestische gevolgen 
moet de huidige situatie worden vergeleken met de situatie over 10 jaar. Om de verkeersgegevens in 
de huidige situatie (referentie 2015) te bepalen is een interpolatie uitgevoerd tussen de jaren 2007 en 
2025 (referentie 2025). 

Het verkeersmodel bepaalt de werkdaggemiddelde verkeersintensiteit. In de geluidsberekeningen 
moet worden uitgegaan van een weekdaggemiddelde verkeersintensiteit. Daarnaast wordt het verkeer 
verdeeld in motorvoertuigcategorieën. De verdeling, en de omrekenfactor van werkdag- naar 
weekdaggemiddelde intensiteit is verstrekt door de gemeente en zijn weergegeven in onderstaande 
tabel. 

Verhouding werkdag/weekdag personenauto's 0,95 

Verhouding werkdag/weekdag vrachtauto's 0,8 

Splitsing vrachtverkeer, middelzwaar vrachtverkeer 0,86 

Splitsing vrachtverkeer, zwaar vrachtverkeer 0,14 

Personenauto's %dag 0,82 

Personenauto's %avond 0,14 

Personenauto's %nacht 0,04 

Middelzwaar vrachtverkeer %dag 0,87 

Middelzwaar vrachtverkeer %avond 0,08 

Middelzwaar vrachtverkeer %nacht 0,05 

Zwaar vrachtverkeer %dag 0,94 

Zwaar vrachtverkeer %avond 0,05 

Zwaar vrachtverkeer %nacht 0,01 

Tabel4: Omrekenfactoren verkeersgegevens 
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5. Effecten op leefbaarheid 

De maatregelen die in de onderzochte varianten worden getroffen, leiden tot een wijziging van de 
verkeersstromen in en rond het centrum. Langs sommige wegen zal sprake zijn van extra verkeer, 
maar langs sommige wegen zal het ook rustiger worden. Dit heeft een akoestische effect op de 
omgeving. In dit hoofdstuk worden de effecten van de varianten op de te verwachten geluidshinder 
vanwege wegverkeer besproken. Het betreft de wegen die in figuur 2a zijn weergegeven. Voor de 
beoordeling is de dosis-effectrelatie uit de Europese richtlijn omgevingslawaai toegepast. 

Dosis-effectrelatie 
Het ondervinden van geluidshinder heeft te maken met het aanwezige geluidsniveau. Een algemeen 
verband tussen het percentage geluidsgehinderden en geluidsniveaus is beschreven in de wettelijke 
'Regeling omgevingslawaai' die tot 1 juli 2012 van kracht was. De genoemde geluidsniveaus zijn hier 
conform de Regeling zonder aftrek artikel 11 Og Wgh. 

--W'r~rkeer 
~b!clnJYl!n 
-railVl!ft!l'f 

Figuur 6a laat zien dat verschillende soorten 
geluidsbronnen anders als hinderlijk ervaren 
worden. Voor dit akoestisch onderzoek is alleen 
wegverkeer relevant. 

Dosis .. ff.ctrolati.s g.luidshindor 

Uit de figuur blijkt dat bij lage(re) geluidsniveaus 
nog steeds sprake kan zijn van geluidshinder. De 
figuur maakt ook duidelijk dat bij hoge(re) 
geluidsniveaus niet altijd geluidshinder wordt 
ondervonden. Zo ondervindt 46% van de mensen 
geen geluidshinder bij een geluidsniveauklasse 
van 70-74 dB vanwege wegverkeer. 

" 
to .. 
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Figuur 6a: verband tussen geluidshinder en geluidsniveauklassen (bron: Regeling omgevingslawaai) 

Bepaling geluidshinder 
Om te bepalen hoeveel geluidshinder wordt ondervonden zijn binnen het aandachtsgebied alle 
geluidsgevoelige functies uit de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 
geselecteerd. Voor elk gebouw is een gemiddelde van 2,2 inwoners aangehouden. Voor de 
geselecteerde functies is op alle gevels de gecumuleerde geluidsbelasting bepaald (exclusief aftrek 
ex. art. 11 Og Wgh). Vervolgens is voor het gebouw de hoogste geluidsbelasting bepaald. Op basis van 
deze resultaten en het gemiddeld aantal inwoners is het aantal gehinderden bepaald. 

5.1 Analyse 
In BIJLAGE 3 is voor beide varianten, en voor de huidige en autonome situatie, met behulp van de 
voornoemde dosis-effectrelatie, berekend hoeveel inwoners naar verwachting geluidshinder 
ondervinden. In de onderstaande tabel 6a is een samenvatting van de resultaten weergegeven. 

Aantal bewoners met Geluidshinder bewoners langs 
Te verwachten geluidhinder geluidshinder beschouwde wegen 

huidige situatie (2015) 2698 16,0% 
autonome groei van het verkeer (2025) 2752 16,3% 
centrumvisie (2025) 2700 16,0% 
eindvoorstel wijkverkeersplannen (2025) 2635 15,6% 
Tabel 6a: Te verwachten geluidshinder in aandachtsgebied 
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Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat als de gemeente geen maatregelen treft het aantal 
geluidsgehinderden in de toekomst toeneemt. Bij het uitvoeren van de centrumvisie neemt, ten 
opzichte van de autonome situatie, het aantal gehinderden af. In de variant eindvoorstel 
wijkverkeersplannen neemt het aantal gehinderden ook af ten opzichten van de huidige situatie en 
wordt het laagste percentage gehinderden bereikt. 
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6. Kwantitatieve beoordeling 

De centrumvisie en de variant eindvoorstel wijkverkeersplannen hoeven als geheel niet te worden 
getoetst aan het wettelijk kader dat voor het geluid van wegverkeer is opgesteld. Wel moeten de 
akoestische effecten bij de uitwerking rond de centrumvisie en wijkverkeersplannen worden 
beschouwd en beoordeeld. 

Voor een impactanalyse voor het gehele plangebied is aansluiting gezocht bij de Wet geluidhinder en 
is onderzocht, door te onderzoeken waar sprake is van een toename van 1,5 dB of meer. De toename 
wordt dan getoetst op basis van de huidige situatie, wat betekent dat naast de maatregelen zelf, ook 
de autonome groei effecten heeft op deze beoordeling. 

Een toelichting op het wettelijk beoordelingskader is opgenomen in BIJLAGE 4. In tegenstelling tot de 
Wet geluidhinder (waar de geluidsbelasting per weg wordt getoetst) is ook de gecumuleerde bijdrage 
van alle wegen beschouwd, inclusief wegen waar een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. Deze 
wegen vallen niet onder de Wet geluidhinder, maar vanuit zorgvuldigheid moet de bijdrage van deze 
wegen in procedures welonderzocht moet worden. Dit is daarom ook vastgelegd in het gemeentelijk 
geluidbeleid. 

Door de Wet geluidhinder wordt een geluidsbelasting van 48 dB als acceptabel gezien. Deze waarde 
heet daarom ook de voorkeurswaarde. In dit deel van het onderzoek zijn daarom bij elke variant alleen 
de adressen gekozen waar in de betreffende variant de geluidsbelasting 48 dB of meer bedraagt. 
Vervolgens zijn voor deze adressen de toenames bepaald ten opzichte de maximale waarde van de 
voorkeurswaarde of de geluidsbelasting in de huidige situatie (2015). 

Om mogelijke knelpunten voor de uitwerking van de plannen op te sporen en onderscheid te maken 
tussen de varianten is een inventariserende werkwijze gehanteerd. Hierbij zijn per variant op de 
gevels van geluidsgevoelige objecten rekenpunten gelegd op 4,0 meter hoogte boven maaiveld. Voor 
elke variant is de gecumuleerde geluidsbelasting vanwege alle gemeentelijke wegen berekend. 

In BIJLAGE 2.1 zijn figuren opgenomen waarin per variant de uitkomsten van deze analyse zijn 
weergegeven. De rode punten geven aan waar (de gecumuleerde) geluidsbelasting volgens 
bovengenoemde toetsing met 1,5 dB of meer toeneemt tem opzichte van de huidige situatie. Bij de 
groene punten is de toename van de geluidsbelasting lager dan 1,5 dB, of is zelfs sprake van een 
afname. Bij de blauwe punten is, in de betreffende variant, de geluidsbelasting lager dan de 
voorkeurswaarde van 48 dB. 

In onderstaande tabel is het aantal adressen weergeven waar sprake is van een toe- of afname van 
de geluidsbelasting. Er blijkt dat voor het grootste deel de toename beperkt blijft tot maximaal 1,5 dB. 
De Wet geluidhinder geeft ook aan dat toenames van 5 dB of meer alleen zijn toegestaan als er bij 
minimaal evenveel adressen een gelijkwaardig afname optreedt. Volgens onderstaande tabel wordt 
aan dit aspect voldaan. 

Toename geluidsbelasting Centrumvisie Eindvoorstel wijkverkeersplannen 

> 5 dB 126 2 

1,5 - 5 dB 604 461 

0- 1,5 dB 1853 1815 

-5 dB - 0 dB 1432 1830 

< -5 dB 233 87 

Tabel 6a: Aantal adressen waar sprake is van een toe- of afname van de geluidsbelasting, ten opzichte van de huidige 
situatie 
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6.1 Nadere analyse 
Bij de hierboven uitgevoerde analyse zijn de effecten beoordeeld ten opzichte van de huidige situatie. 
Hierdoor wordt ook de bijdrage van de autonome groei in de analyse meegerekend. Om enkel de 
effecten van de varianten te onderzoeken, is een gelijkwaardige analyse uitgevoerd ten opzichte van 
de autonome situatie. In onderstaande figuren is eerst nog de analyse ten opzichte van 2015 grafisch 
weergegeven, met daaronder de analyse ten opzichte van 2025. 

3% 

Effecten centrumvisie ten opzichte 
van referentie 2015 

> 5 dB 

11+1,5 - +5 dB 

00 - +1,5 dB 

0-5 dB - 0 dB 

Effecten eindvoorstel 
wijkverskeersplannen ten 
opzichte van referentie 2015 

2%, ,0% 

0-5 dB - 0 dB 

Figuur 5e: 

0< -5 dB 

.+1,5 - +5 dB 

00 - +1,5 dB 

43% 

D< -5 dB 

Effecten van de verschillende varianten ten opzichte van de huidige situatie 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat ten opzichte van de situatie in 2015, met het toepassen van de 
maatregelen van een van de varianten, de geluidsbelasting op meer woningen toeneemt dan afneemt. 
Hierbij merken we op dat op basis van de Wet geluidhinder een toename tot 1,5 dB acceptabel is. De 
variant eindvoorstel wijkverkeersplannen scoort beter dan de variant centrumvisie. 

0% 

Effecten centrumvisie ten opzichte 
van autonoom 2025 

> 5 dB 

.+1,5-+5dB 

00 - +1,5 dB 

0-5 dB - 0 dB 

Effecten eindvoorstel 
wijkverskeersplannen ten opzichte 

van autonoom 2025 

2% 0% 

0< -5 dB 

Figuur 5f: 

40% 

0< -5 dB 

II> 5 dB 

.+1,5 - +5 dB 

51% 

0-5 dB - 0 dB 

00 - +1,5 dB 

Effecten van de verschillende varianten ten opzichte van de autonome situatie 2025 
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Ook ten opzichte van de autonome situatie voor 2025 is in de variant centrumvisie nog sprake van 
meer toenames dan afnames. Het aandeel toenames is wei lager dan ten opzichte van de 2015. In de 
variant eindvoorstel wijkverkeersplannen is sprake van meer afnames dan toenames, wat betekent dat 
in zijn totaliteit naast een verbetering in de leefkwaliteit (zie paragraaf 5.1) ook een verbetering 
optreedt in de afzonderlijke geluidbelastingen bij de woningen. 

Bespreking 
In de variant centrumvisie is bij meer adressen sprake van een toename van de geluidsbelasting, dan 
adressen waar de geluidsbelasting afneemt. Maar de toename blijft grotendeels beperkt tot de waarde 
die de Wet geluidhinder acceptabel acht en het aantal adressen waar sprake is van een zeer grote 
toename wordt ruimschoots gecompenseerd door adressen waar sprake is van een gelijkwaardige 
afname. 

In de variant eindvoorstel wijkverkeersplannen kan worden gesteld dat de nadelige effecten nog beter 
worden gecompenseerd. Het aantal adressen waar de geluidsbelasting toeneemt (ten opzichte van de 
huidige situatie) is minder dan bij de variant centrumvisie en er is nagenoeg geen sprake meer van 
adressen met een zeer grote toename (meer dan 5 dB; er zijn nog 12 adressen waar deze toename 
optreedt, afgerond is dit 0%). Ten opzichte van de autonome situatie is in de variant eindvoorstel 
wijkverkeersplannen het aantal adressen waar de geluidsbelasting afneemt zelfs groter dan het aantal 
adressen waar sprake is van een toename. Op basis hiervan blijkt dat de nadelige effecten, die op 
sommige locaties optreden, in deze variant voldoende worden gecompenseerd door de positieve 
effecten. 

Conclusie 
Beide varianten passen binnen het beoordelingskader van de Wet geluidhinder, waarbij kan worden 
gesteld dat de variant eindvoorstel wijkverkeersplannen het beste scoort. 
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6.2 Beoordeling Wet geluidhinder 

Een toetsing aan de Wet geluidhinder is noodzakelijk als een weg met een geluidszone wordt 
aangepast. Hoe deze toetsing plaatsvindt, is omschreven in BIJLAGE 4. De verkeersbesluiten hebben 
betrekking op 30 km/uur-wegen, die geen geluidszone hebben. Bij het nemen van de 
verkeersbesluiten hoeft daarom niet te worden getoetst of er sprake is van een reconstructie in de zin 
van de Wet geluidhinder. 

Wel geldt dat, als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een aanpassing van een weg op andere 
wegen zal leiden tot een toename van de geluidsbelasting van 1,5 dB of meer, de akoestische 
effecten moeten worden onderzocht en beoordeeld. Als er sprake is van een dergelijke toename is er 
sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. 

In dit onderzoek is indicatief onderzocht of sprake kan zijn van een reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder. Als de gemeente alsnog besluit in het kader van de centrumvisie aanpassingen te doen 
aan wegen waar de snelheid hoger is dan 30 km/uur, is nader, meer gedetailleerd onderzoek 
noodzakelijk, waarbij is ook de toekomstige inrichting van de wegen en de technische ontwerpen van 
de verkeersmaatregelen meegenomen moeten worden. Ook moet dan rekening worden gehouden 
met eventuele eerder verleende hogere waarden. 

6.2.1 30 km/uur-wegen 
Wegen waar de maximum snelheid 30 km/uur bedraagt, hebben geen zone en worden daarom niet 
getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van het geluidbeleid moet hier echter wel aandacht aan 
geschonken worden. In de voorgaande hoofdstukken is hier (in het totaalbeeld) al op ingegaan. 
Omdat geconcludeerd is dat de (nadelige) effecten van de varianten voldoende worden 
gecompenseerd, is geen nader onderzoek naar maatregelen langs deze wegen uitgevoerd. 

6.2.2 Gezoneerde wegen 
Wegen met een snelheid hoger dan 30 km/uur zijn in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerde 
wegen. Voor deze wegen is nader gekeken wat het effect is van alle verkeersmaatregelen. 
In deze inventarisatie zijn alle wegen die onder de Wet geluidhinder vallen nader beschouwd en 
conform de Wet geluidhinder per weg beoordeeld. Hierbij is op meerdere verdiepingshoogtes 
gerekend, te weten 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter ten opzichte van maaiveld. 

Maximale toename ten opzichte van toetswaarde! 
Wegbron Centrumvisie Eindvoorstel wijkverkeersplannen 
2e Hogeweg -0,02 dB -0,22 dB 
Arnhemsebovenweg -0,22 dB -0,75 dB 
Boulevard 0,23 dB 0,86 dB 
Driebergseweg 0,09 dB 0,64 dB 
Heideweg 0,77 dB 0,62 dB 
Het Rond 1,57 dB 1,47 dB 
Jagersingel 1,05 dB 1,77dB 
Laan van Beek en Royen / Woudenbergseweg 0,54 dB 1,14 dB 
Montaubanstraat (Utrechtseweg-Walkartweg) -1,50 dB -0,99 dB 
Schaerweijdelaan 1,17 dB 1,27 dB 
Route Utrechtseweg / Dorpsstraten / Lageweg 0,74 dB 0,87 dB 

Tabel 7a: Maximale effecten bij indicatieve toetsing aan Wet geluidhinder (ten opzichte van de huidige situatie) 

Bij het bepalen van de toetswaarde is geen rekening gehouden met eventueel verleende hogere waarden omdat de 
maatregelen worden getroffen binnen niet-gezoneerde wegen. De toetswaarde is in dit geval de heersende 
geluidsbelasting, en waar deze lager is dan de voorkeurswaarde van 48 dB, de voorkeurswaarde. 
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Nadere analyse variant centrumvisie 
De aanvullende berekeningen geven aan dat in de variant centrumvisie bij Het Rond sprake is van 
een toename van (afgerond) 2 dB. Het rekenpunt punt wat het betreft is weergeven in onderstaande 
figuur. In de variant eindvoorstel wijkverkeersplannen blijft de toename onder 1,5 dB. 

Figuur 5.3.2a: Weergave rekenpunt waar langs een weg met geluidszone sprake is van een toename van 1,5 dB of 
meer 

De toename kan op eenvoudige wijze worden weggenomen door op Het Rond een maximumsnelheid 
van 30 km/uur in te stellen, of Het Rond te voorzien van asfalt of stille klinkers. De gemeente kiest 
voor de optie van het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 30 km/uur. 

Nadere analyse variant eindvoorstel wijkverkeersplannen 
In de variant eindvoorstel wijkverkeersplannen is langs de Jagersingel sprake van een toename van 
(afgerond) 2 dB. Deze toename treedt alleen op bij het ziekenhuis. Gezien de complexe situatie op 
deze locatie is meer gedetailleerd onderzoek noodzakelijk, waarbij de omgeving en het gebouw 
nauwkeurig in een rekenmodel wordt ingevoerd. Wel kan het eventuele reconstructie-effect worden 
opgeheven als de Jagersingel (binnen de bebouwde kom, tussen de Professor Lorentzlaan en de 
komgrens) als 30 km/uur-gebied wordt ingericht. De gemeente kiest ervoor deze maatregel te treffen. 
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7. Conclusie 

Het voorliggend rapport is opgesteld om inzicht te geven van de akoestische effecten van het 
doorvoeren van verkeersmaatregelen uit de centrumvisie. Uit berekeningen blijkt dat er wegvakken 
zijn waar een significante toename is van de geluidsbelasting, maar langs een aantal wegen neemt 
het geluidsniveau af. 

Leefbaarheid 
Om te beoordelen hoe door de centrumvisie het akoestisch leefklimaat wijzigt, is het aantal 
geluidsgehinderden bepaald. In de onderstaande tabel 8b is per variant het aantal inwoners in het 
plangebied weergegeven dat naar verwachting geluidshinder ondervinden. 

Aantal bewoners met Geluidshinder bewoners langs 
Te verwachten geluidhinder geluidshinder beschouwde wegen 

huidige situatie (2015) 2698 16,0% 
autonome groei van het verkeer (2025) 2752 16,3% 
centrumvariant (2025) 2700 16,0% 
Eindvoorstel wijkverkeersplannen (2025) 2635 15,6% 

Tabel 7a: effect geluidshinder vanwege varianten 

Uit de analyse van de leefbaarheid blijkt dat als de gemeente geen maatregelen treft het aantal 
geluidsgehinderden in de toekomst toeneemt. Bij het uitvoeren van de variant centrumvisie neemt het 
aantal gehinderden af ten opzichte van de autonome situatie. In de variant eindvoorstel 
wijkverkeersplannen wordt het laagste percentage gehinderden bereikt. 

Kwantitatieve analyse 
Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat voor het grootste deel de toename beperkt blijft tot maximaal 
1,5 dB, zie onderstaande tabel. Deze toename is op basis van de Wgh acceptabel. De Wgh geeft ook 
aan dat toenames van 5 dB of meer alleen zijn toegestaan als er bij minimaal evenveel adressen een 
gelijkwaardig afname optreedt. Volgens onderstaande tabel wordt aan dit aspect voldaan. 

Centrumvisie Eindvoorstel Centrumvisie Eindvoorstel 
Toename 

t.o.v. huidige wijkverkeersplannen t.o.v. autonome wijkverkeersplannen t.o.v. 
geluidsbelasting 

situatie t.o.v. huidige situatie situatie autonome situatie 

> 5 dB 126 2 12 0 

1,5-5dB 604 461 670 280 

0-1,5dB 1853 1815 1702 1693 

-5 dB - 0 dB 1432 1830 1627 2121 

< -5 dB 233 87 237 101 

Tabel 7b: Aantal adressen waar sprake is van een toe- of afname van de geluidsbelasting, ten opzichte van huidige 
situatie 

Ten opzichte van de autonome situatie voor 2025 is ook in de variant centrumvisie sprake van meer 
toenames dan afnames. Het aandeel toenames is wei lager dan ten opzichte van de 2015. In de drie 
andere varianten is sprake van meer afnames dan toenames, wat betekent dat in zijn totaliteit naast 
een verbetering in de leefkwaliteit (zie paragraaf 5.1) ook een verbetering optreedt in de afzonderlijke 
geluidbelastingen bij de woningen. 

Uit indicatieve berekeningen blijkt dat in de variant centrumvisie, ten gevolge van de toegenomen 
verkeersdrukte op Het Rond (gezoneerde weg) sprake kan zijn van een reconstructie in de zin van de 
Wet geluidhinder. Door op Het Rond de maximumsnelheid terug te brengen naar 30 km/uur, of door 
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Het Rond te voorzien van asfalt of stille klinkers, kan dit effect worden opgeheven. De gemeente kiest 
ervoor op Het Rond een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen. In de variant eindvoorstel 
wijkverkeersplannen is op Het Rond geen sprake meer van een toename van (afgerond) 2 dB, maar 
wellangs de Jagersingel. Deze toename treedt op bij het ziekenhuis. Hier kan het eventuele 
reconstructie-effect worden opgeheven door op de Jagersingel (binnen de bebouwde kom) een 
maximumsnelheid in te stellen van 30 km/uur. De gemeente kiest ervoor deze maatregel te treffen. 
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BIJLAGE 1. Toelichting op verkeersplannen 

Centrumvisie 
De centrumvisie omvat op hoofdlijnen de volgende verkeersontwikkelingen (bron 
https:llwvvw.centrumzeistvernieuwt.nl/projectlcentrumvisie/): 

1. Het verkeer wordt effectief en efficiënt naar en van het kernwinkelgebied geleid. AI vanaf de 
toegangswegen wordt de bezoeker er met een duidelijke en dynamische bewegwijzering naartoe 
geleid. De entrees van de parkeergarages worden uitnodigend gemaakt. 

2. De hele Slotlaan krijgt de allure die zij al heeft in het deel vanaf het gemeentehuis tot aan de 1 e 
Hogeweg. De auto is er nadrukkelijk te gast. Verkeersremmende maatregelen zorgen daarvoor. 
Auto's worden vanaf de Slotlaan naar de parkeerplaatsen Slotlaan 1, 2 en 3 geleid. 

3. Het Emmaplein met daaronder parkeervoorzieningen ligt een halve verdieping boven het 
maaiveld. Dit hoogteverschil wordt op alle toegangspaden en passages beter benut. Het 
Emmaplein verandert van een saai tochtgat in een gezellig verblijfsgebied, waarin jong en oud en 
arm en rijk graag vertoeven. 

4. Het deel van de Weeshuislaan tussen de Slotlaan en de Antonlaan wordt functioneel en visueel bij 
het kernwinkelgebied getrokken en dus auto- en busvrij gemaakt. 

5. De infrastructuur van de 1 e Hogeweg wordt verbeterd, ook wordt de ingang van de parkeergarage 
Hogeweg aangepakt. De kruisingen met de Voorheuvel en de Slotlaan bieden ruimte voor 
terrassen. 

6. In- en uitgang van de parkeergarage Hogeweg zijn een belemmering in doorstroming en 
winkelfront. De twee (te smalle) in en uitgangen voor autoverkeer, gecombineerd met een 
vrachtwagen in- en uitgang, dienen te worden geoptimaliseerd zodat de onderbreking van het 
winkelfront geringer wordt en doorstroming wordt verbeterd. 

Om dit te realiseren zijn de volgende verkeersmaatregelen noodzakelijk (bron: 
https:llwvvw.centrumzeistvernieuwt. n lip raj ectlverk eeri): 

1. Afsluiten Jagerlaan ter hoogte van Slotlaan 
2a. Openstellen busstation richting de Boulevard 
2b. Afsluiten Korte Steynlaan 
2c. Afsluiten Geiserlaan ter hoogte van Steynlaan 
3. Eenrichtingsverkeer tunnel Meester de Klerkstraat richting Weeshuislaan 
4. Tweerichtingsverkeer Oude Arnhemseweg, tussen Montaubanstraat en Lommerlust 
5. Afsluiten Rozenstraat ter hoogte van Voorheuvel 
6a. Afsluiten tunneltje Klinker voor autoverkeer (verwijderen 2 rotondes) 
6b. Afsluiten (korte) Weeshuislaan ter hoogte van Slotlaan 
6c. Eenrichtingsverkeer Slotlaan, tussen (korte) Weeshuislaan en 1 e Hogeweg 
7. Afsluiten parkeergarage Voorheuvel ter hoogte van de markt 
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Wijkverkeersplan Jagerlaan, Torenlaan, Cronjélaan en omgeving 
In dit plan zijn de volgende aanvullende maatregelen opgenomen (bron: 
https://www.centrumzeistvernieuwt.nl/projecUverkeer/wijkverkeersplan-jagerlaan-torenlaan-cronjelaan 
en-omgeving/): 

• Eenrichtingsverkeer op de Jagerlaan, tussen de Costerlaan en de Torenlaan, richting de 
Torenlaan; 

• Eenrichtingsverkeer op de Cronjélaan, tussen de Steynlaan en de Jagerlaan, richting de 
Jagerlaan. 

• Eenrichtingsverkeer op de Costerlaan richting de Jagerlaan, vanaf de Steynlaan (m.u.v. deel 
tussen Krugerlaan en het hofje); 

• Eenrichtingsverkeer op de Jagerlaan richting de Antonlaan vanaf de Costerlaan; 
• Eenrichtingsverkeer op de Krugerlaan richting de Steynlaan vanaf de Joubertlaan. 

Wijkverkeersplan Wilhelminapark en Lyceumkwartier-Zuid 
In dit plan zijn de volgende aanvullende maatregelen opgenomen (bron: 
https://www.centrumzeistvernieuwt.nl/projectlverkeer/wijkverkeersplan-wilhelminapark-en 
lyceumkwartier-zuidD: 

• éénrichtingsverkeer op de Stationslaan, tussen de Pauw van Wieldrechtlaan en de Slotlaan, 
richting de Slotlaan; 

• éénrichtingsverkeer op de Bethanielaan omdraaien; 
• éénrichtingsverkeer op de Pauw van Wieldrechtlaan, richting de Stationslaan; 
• éénrichtingsverkeer op de Lyceumlaan, tussen de Fransen van de Puttelaan en de Boulevard, 

richting de Boulevard; 
• éénrichtingsverkeer op de Professor Lorentzlaan, tussen de Boslaan en Aristoteleslaan, richting 

de Aristoteleslaan. 
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BIJLAGE 2. Figuren met geluidseffecten 

BIJLAGE 2.1 Figuren bij hoofdstuk 6 

In deze figuren is weergegeven waar sprake is van een toename van 1,5 dB of meer, of een lagere 
toename. Een en ander volgens de systematiek die in hoofdstuk 6 is beschreven. De blauwe punten 
betreft adressen waar, in de beschouwde variant, de geluidsbelasting lager is dan de 
voorkeurswaarde van 48 dB. 
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Centrumvisie Zeist; akoestisch onderzoek 

BIJLAGE 2.2 Figuren bij hoofdstuk 6.1 (nadere analyse) 

In de figuren in deze bijlage zijn enkel de adressen weergegeven waar in de betreffende variant de 
geluidsbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB. Vervolgens is meer gedetailleerd de 
toe- of afname weergegeven. 

Ook zijn in deze bijlage de effecten voor 2025 weergegeven. 
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Centrumvisie Zeist; akoestisch onderzoek 

BIJLAGE 3. Berekening geluidshinder van adrespunten 

In onderstaande tabel is met de voornoemde dosis-effectrelatie per variant berekend hoeveel 
inwoners naar verwachting geluidshinder ondervinden. 

Dosis-effectrelatie volgens Regeling Omgevingslawaai (Staatscourant 16 juli 2004, nr. 134) 

%gehinderden 

wegverkeer 

< 40 0 

40-45 (*) 4 

45-49 (*) 8 

50-54 (*) 14 

55-59 21 

60-64 30 

65-69 41 

70-74 54 

75 of hager 61 

(*) uit figuur hoofdstuk Ga; waarden niet in richtlijn 

per adrespunt qemiddeld 2,2 inwoners 
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Centrumvisie Zeist; akoestisch onderzoek 

BIJLAGE 4. Omschrijving wettelijk kader Wet geluidhinder 

Wettelijke verplichtingen 
De Wet geluidhinder (Wgh) is het wettelijke kader voor het toegestane geluid bij geluidsgevoelige 
objecten, zoals woningen en scholen die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van een weg: de 
geluidszone. De Wgh stelt voorwaarden aan de akoestische gevolgen bij geluidsgevoelige objecten 
vanwege aanpassingen van wegen (reconstructie van de weg Wgh). 

Grenswaarden aanpassingen van wegen 
De wegbeheerder (gemeente) moet bij wegaanpassingen onderzoeken of er sprake van een 
'reconstructie van een weg' in de zin van de Wet geluidhinder (reconstructie Wgh). Er is sprake van 
een reconstructie Wgh als binnen een periode van 10 jaar> na realisering van de wijziging aan de 
weg, de geluidsbelasting bij geluidsgevoelige objecten ten minste 1,50 dB hoger is dan de 'huidige 
situatie'. 

De geluidsbelasting in de 'huidige situatie' is de laagste waarde van: 
• de heersende waarde; dit is de situatie in het jaar vóór de aanpassingen, in dit onderzoek is 

uitgegaan van het peiljaar 2015. Als de heersende waarde lager is dan de in de Wgh genoemde 
voorkeurswaarde van 48 dB, dan geldt hier de voorkeurswaarde; 

• een eerder vastgestelde hogere waarde Wgh; dit is de geluidsbelasting die hoger is dan de 
voorkeurswaarde en is vastgelegd ten tijde van het bestemmen van een geluidsgevoelig object. 

Bij geluidsgevoelige objecten waar sprake is van een reconstructie Wgh moet de wegbeheerder 
(gemeente) onderzoeken of geluidsreducerende maatregelen aan de bron en in de overdracht 
mogelijk en haalbaar zijn. Als dit niet het geval is en het betreft wegen met een geluidszone dan dient 
het college van burgemeester en wethouders bij geluidsgevoelige objecten een hogere waarde vast te 
stellen. Deze hogere waarde mag niet hoger zijn dan 5 dB boven een eerder vastgestelde hogere 
waarde. Bovendien mag, in het kader van een reconstructie, de vast te stellen hogere waarde niet 
hoger zijn dan 68 dB. 

De wegbeheerder moet in geval van reconstructie Wgh tevens onderzoeken of de betrokken adressen 
opgenomen zijn in de gemeentelijke saneringsvoorraad. Dit is een lijst met gebouwen die mogelijk in 
aanmerking komen voor geluidsanering. 

Bij geluidsgevoelige objecten waar sprake is van een reconstructie Wgh, moet de wegbeheerder 
onderzoeken of het wettelijk geluidsniveau binnen het betreffende object niet wordt overschreden. 
Indien er sprake is van overschrijding zal de wegbeheerder geluidsisolerende maatregelen aan de 
gevels moeten aanbieden. 

30 km/uur-wegen 
Wegen in het plangebied met een maximumsnelheid van 30 km/uur hebben geen geluidszone zoals 
bedoeld in de Wgh en zijn dan strikt genomen niet van toepassing. Uit jurisprudentie blijkt echter dat 
er wel inzicht is vereist in de geluidsbelasting ten gevolge van 30 km/uur wegen, vanwege het 
beginsel van een goede ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening) en een deugdelijke motivering 
(Algemene wet bestuursrecht). Daarom is in het gemeentelijk geluidbeleid vastgelegd dat ook 
aandacht geschonken moet worden aan de geluidsbelasting ten gevolge van 30 km/uur-wegen. Om te 
komen tot een goede ruimtelijke ordening en deugdelijk gemotiveerd besluit wordt hierbij aangesloten 
bij de systematiek van de Wet geluidhinder. Op het moment dat er sprake is van een toename is van 
1,5 dB of meer moet de gemeente aangeven waarom zij deze verhoging acceptabel vindt. 

3 Vanwege de autonome groei van het verkeer is dit meestal 10 jaar na realisatie. 
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1.1 Doel van de visie 
Het doel van de centrumvisie is het realiseren van een aantrekkelijk en 
toekomstbestendig centrum door een ruimtelijk samenhangende ontwikkeling. 
Door veel contactmomenten met omwonenden, ondernemers, de gemeenteraad en 
vastgoedeigenaren in het centrum is een realistische en uitvoerbare visie ontstaan 
waarin rekening wordt gehouden met de verschillende en soms tegenstrijdige 
belangen. In het proces is gewerkt van grof naar fijn. Dat wil zeggen dat vanuit de 
verschillende eisen en wensen ontwikkelingsrichtingen zijn onderzocht die uiteindelijk 
zijn uitgezet in een koers voor de centrumontwikkeling. Het eindresultaat van 
dit proces is een gedragen visie, die de algemene belangen van de inwoners en 
ondernemers van Zeist ten goede komt. 

1.2 Voorgeschiedenis 
Over het centrum van Zeist is al veel gedacht, gesproken en geschreven. Maar een 
aantal vragen is nog onvoldoende beantwoord: 

- Voor wie moet het centrum aantrekkelijk zijn 
(inclusief een aantrekkelijk winkelaanbod)? 

- Waar is het centrum eigenlijk of waar moet het komen 
(welke straten wel en welke niet)? 

- Op welke manier kan het centrum zich onderscheiden? 

Over het Centrum van Zeist zijn al vele plannen gemaakt. Zo is bijvoorbeeld 
midden 2008 een Ideeën-inventarisatie vastgesteld, is eind 2008 een brochure 
"Zeistenaren naar de Kern" opgesteld en is eind 2009 een Nota van Uitgangspunten 
(Opsteller Neeteson Consultancy & Management) aangenomen. De eind 2012 door 
VVKH opgestelde stedenbouwkundige visie is gebruikt bij een brede dialoog met 
alle belanghebbenden in het centrum van Zeist, dit leidde tot het kerngroepadvies 
(bijlage I). Dit advies vormde de basis voor een raadsbesluit eind 2013. Het doel van 
het Raadsbesluit was: "De uitkomst van de centrurndialooq, inclusief de quick wins, 
gebruiken om de visie op het centrum van Zeist aan te passen en op die manier stap 
voor stap toe te werken naar een kwalitatief beter en mooier centrum voor Zeist." 
Dit besluit is de basis geweest voor het samenstellen van de Visietafel en de nu 
voorliggende visie op het centrum van Zeist. 

! I J.. 

,""h "ItCtlITEC1E~ 
-.u ,~ ~ " .~ •••••••••••• 



1.3 Wat is er aan de hand? 
Het centrum van Zeist bestrijkt van oudsher een groot gebied en vormde een 
soort vierkant, gevormd door de Slotlaan, 1e Hogeweg, Voorheuvel en Steynlaan. 
De afgelopen decennia hebben een aantalontwikkelingen ervoor gezorgd dat dit 
kwadrant niet langer functioneert. 

- In zowel het koopgedrag als het winkelaanbod wereldwijd, nationaal en dus ook 
in Zeist hebben zich veranderingen voorgedaan die vragen om herbezinning. Het 
aantal bezoekers aan het centrum van Zeist daalt gestaag, blijkt uit koopstromen 
onderzoeken (winkelpassantentelling) die in 2008, 2010 en 2012 gehouden zijn: 
In 2008 waren er 101.100 bezoekers van het centrum van Zeist bij een 
verkoopvloeroppervlakte (WO) van 59.000 m2. In 2010 waren er 94.400 bezoekers 
bij een totaal van 58.600 m2 VVO. In 2012 waren er 80.700 bezoekers bij een totaal 
van 60.400 m2 VVO. 

1.80 .------------- 

------ 1.40 I------------'-~~=~~- 

1.00 1------------- 

0.60 ,------------- 

0.20 1------------- 

bezoekers per m2 2008 2010 2012 

- De toevoeging van winkels aan het Emmaplein was op zich een prima stap in de 
ontwikkeling van Zeist. Achteraf is de manier waarop dit is gebeurd niet handig 
geweest. Allereerst is de verbinding met de rest van het centrum ronduit slecht en ten 
tweede is deze toevoeging gedaan zonder een oplossing te geven voor het te lange 
winkelcircuit dat Zeist heeft. 

- Veel woongericht aanbod in Nederland is uit de centra van steden verdwenen 
naar meubelboulevards aan de rand van de stad. Door het ontbreken van een 
woonboulevard in Zeist heeft Zeist nog relatief veel woongericht aanbod. 

- Winkels in diverse branches zoeken panden met een steeds groter oppervlak. 
Daar waar dergelijke panden niet beschikbaar zijn, kiezen retailers ervoor om uit te 
wijken naar andere locaties buiten het centrum of buiten de gemeente. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan is het al jaren leegstaande Aldi pand. Naast de slechte locatie 
speelt ook dat dit pand simpelweg te klein is voor de huidige maatvoering van de Aldi. 

- Toenemende leegstand en onvoldoende kwalitatieve inrichting van het openbaar 
gebied heeft een negatief effect op het plezier om te wonen in het centrum van Zeist. 
Leegstand versterkt het onveilige gevoel. 
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- De verkeersstructuur in het centrum van Zeist zorgt voor een onduidelijke toegang 
tot het winkelgebied . Daarnaast doorkruisen verkeersaders winkelgebieden waardoor 
de aansluiting op bepaalde scharnierpunten niet goed vormgegeven kan worden. 
Tunneltjes en lastige kruispunten zorgen voor ergernis bij bezoekers en bewoners. 

Kortom: de afgelopen decennia is nauwelijks iets aan deze knelpunten gedaan, 
waardoor de concurrentiepositie van Zeist sterk is teruggelopen. Dit zien we niet 
alleen in een oplopende leegstand, maar blijkt ook uit het koopstromenonderzoek 
Randstad 2011. Werd in 2004 bijvoorbeeld nog 58% van de niet-dagelijkse 
bestedingen van Zeistenaren in het eigen centrum gedaan, in 2011 was dit met 20% 
teruggelopen tot 46% (zie www.kso2011.nl voor meer informatie). 

De belangrijkste uitdaging voor Zeist is om deze negatieve tendens van oplopende 
leegstand en teruglopende koopkrachtbinding te keren. Daarvoor zijn heldere en 
lange termijn keuzes nodig die ook ingrijpend zijn. Dit is niet een proces van enkele 
maanden of jaren, maar dit duurt veel langer. Hierbij is het zaak een duidelijke keuze 
te maken en een consistente lijn uit te zetten, zodat Zeist over 20 jaar nog steeds een 
mooi en aantrekkelijk centrum heeft. 

huidige situatie winkelgebied Zeist 



1.4 Kaders 

Op basis van eerder gemaakte plannen en de centrumdialoog zijn het 
kerngroepadvies en het raadsvoorstel opgesteld. Deze dienden als basis voor de 
visie en de werkwijze van de Visietafel. De kaders die de documenten geven, kunnen 
worden samengevat in een vijftal punten: 

1. De centrumvisie geeft een visionair en ambitieus beeld van wat we met 
het centrum van Zeist voor hebben in 2030. In de definitie van de visie kijk je 
naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste 
droomsituatie. 

2. Het centrumgebied dient te worden versterkt. A priori als winkelgebied voor de 
Zeistenaren, maar ook zeker als kwalitatief en sfeervol woon- en leefgebied. 

3. De verkeersafwikkeling wordt volgens de gekozen variant 2A verder uitgewerkt. 
Hiermee worden bestaande obstakels weggehaald en ontstaat een aaneengesloten en 
helder winkelcircuit. De bereikbaarheid voor alle modaliteiten moet gewaarborgd zijn. 

bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer 
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4. De centrumvisie gaat uit van één duidelijke identiteit. Deze moet vervolgens 

consequent worden doorgevoerd in het hele centrum. De focus ligt op de 
kernwaarden Duurzaamheid & Groen. 

5. Eenheid en herkenbaarheid in het centrumgebied worden aangebracht / 
versterkt. Bovendien bestaat er een duidelijke wens om meer sfeer te creëren. Maak 
per straat een inrichtingsplan en betrek hierbij nadrukkelijk de ondernemers en 
bewoners. Op deze wijze krijgt elke straat een eigen karakter, in lijn met de wensen 
van bewoners en ondernemers, maar vormen de straten onderling toch een eenheid 
dankzij de kaders van het beeldkwaliteitsplan . 

eenheid en herkenbaarheid I pleinen, rode lopers en gastvrije winkelstraten 

De centrumvisie vormt een kwalitatief ruimtelijk ontwikkelings- en toetsingskader 
voor de komende 15 jaar. De centrumvisie biedt voldoende flexibiliteit om te kunnen 
sturen op veranderingen in de markt en samenleving. Om te kunnen anticiperen 
op nog onbekende ontwikkelingen wordt de visie elke vijf jaar herijkt. In deze visie 
wordt aangegeven waar de gemeente de komende jaren in dient te investeren, waar 
de samenwerking wordt gezocht met vastgoedeigenaren, welke ontwikkelingen niet 
wenselijk zijn en waar ruimte wordt gegeven aan andere partijen om zelf de realisatie 
ter hand te nemen. De centrumvisie moet maatschappelijke partners en andere 
partijen verleiden om te investeren in het centrumgebied en om samen te bouwen 
aan de toekomst van het kernwinkelgebied. Daarmee biedt de visie ruimte voor 
ondernemerschap, co-creatie en zelfrealisatie door en voor de bewoners en bedrijven 
van Zeist. 
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overzicht straten in het kernwinkelgebied 

naar een Groen, Gezond en Gastvrij Zeister kernwinkelgebied 
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2" Visie &. Ambitie 

2.1 Visie 

RETAILnew~ 2S augus/'us 2030 

Zeist heeft sinds 2014 met succes gewerkt aan een groen, gezond en gastvrij 
kernwinkelgebied. De plek die het centrum van Zeist heeft ingenomen te midden 
van gerenommeerde stadscentra als Amersfoort en Utrecht is uniek te noemen. 
De nieuwe identiteit en uitstraling van het centrumgebied sluiten naadloos aan 
bij verwachtingen die het lommerrijke dorp op de Utrechtse Heuvelrug wekt. 
Het dorp heeft van oudsher mooie buitenplaatsen, monumentale gebouwen 
en bomen en daar is de afgelopen jaren op een bijzondere manier een gebied 
aan toegevoegd. Niet door grootse en meeslepende bouwprojecten maar door 
concentratie van voorzieningen, het leggen van de juiste verbindingen, uitdragen 
van een gemeenschappelijke identiteit en een liefdevolle inrichting van de 
openbare ruimte. Daar kunnen de Zeistenaren trots op zijn! 

Het centrumgebied stond te boek als 
een uitgestrekte lappendeken van goed 
en slecht functionerende winkelstraten. 
De verschillende winkelsferen kenden 
nagenoeg geen onderlinge samenhang 
en geen relatie met de directe omgeving. 
De statige Slotlaan kenmerkte zich door 
de afwisseling van luxe kledingzaken met 
outlet- en dumpzaken. Het megalomane 
Belcour uit de jaren tachtig van de vorige 
eeuw stond vooral bekend als 'kale vlakte' 
I 'De lange leegte' vanwege de leegstand 
en de anonieme openbare ruimte. 

Nu ligt het kernwinkelgebied op een 
centrale plek, omgeven door parken 
en plantsoenen. De openbare ruimte 
is veranderd van steenachtig naar een 
aangenaam verblijfsgebied met veel groen 
en ruimte voor terrassen en de weekmarkt. 
De bebouwing heeft een vriendelijke 
uitstraling gekregen door het naar voren 
halen van winkelfronten die verstopt waren 
onder arcades en het visueelopdelen van 
de gevels. 

De nieuwe ontsluitingsstructuur zorgt 
voor een gastvrije entree van het 
centrum waarbij de parkeermogelijkheden 
goed zichtbaar zijn door het 
parkeerinformatiesysteem. De indertijd 
rigoureuze beslissing om het winkelgebied 
te gaan concentreren heeft geleid tot een 1 
compact en levendig gebied dat in de regio 
nog steeds aan populariteit wint. 

Vanwege de omvang en doorlooptijd 
van een dergelijk project is in 2014 een 
strategische langetermijnvisie opgesteld 
door bewoners, ondernemers en 
vastgoedeigenaren. Juist door de inbreng 
van de betrokkenen via de samenleving 
weer neer te leggen bij de betrokkenen, 
is een eenduidige visie ontstaan die als 
kapstok diende voor de vele initiatieven, 
het uitdragen van de nieuwe identiteit en 
het streven naar een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm. 
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2.2 Ambitie &. Strategie 
Om ook in 2030 en daarna een aantrekkelijk centrum te hebben moet de huidige 
verstrooiing van het winkelaanbod worden omgebogen naar concentratie. Het 
gewijzigde koopgedrag vraagt om een samenhangend en compleet winkelaanbod in 
een compact gebied. Gericht op zowel functioneel winkelen (kortstondig, doelgericht 
winkelbezoek) als meer langdurig, ongericht winkelbezoek (funshopping). Met 
bijpassende voorzieningen, een hoogwaardige uitstraling en voldoende horeca 
aanbod. 

Groen, Gezond en Gastvrij 
Zeist staat van oudsher bekend als een groene gemeente aan de rand van de 
Utrechtse Heuvelrug, met als trekpleisters onder andere de bossen, de Pyramide van 
Austerlitz en Slot Zeist. Zeist beschikt tevens over een ruim en gevarieerd aanbod 
aan zorginstellingen, onder andere erop gericht om mensen een gezonde oude 
dag te bezorgen. Gastvrijheid staat daarbij voorop. Deze historische kernwaarden 
"Groen, Gezond en Gastvrij" bieden Zeist de mogelijkheden om zich blijvend te 
onderscheiden: 

Groen: Deze kernwaarde is krachtig naar voren gekomen uit de centrumdialoog als 
identiteit van Zeist. De vergroening van het centrum moet aansluiten op de Zeister 
identiteit. Vergroening van het centrum is noodzakelijk, zowel voor de inrichting 
van de openbare ruimte als de blinde gevels van het vastgoed. Het toevoegen 
van ontmoetings- en rustplekken met (fleurige) beplanting, bomen en (hemel) 
waterpartijen is nodig om het centrum aantrekkelijker te maken. De nieuwe plekken 
vormen samen met het Wilhelminapark en Walkartpark een netwerk van "groene 
oases" in het centrum van Zeist. De kwalitatieve en eenduidige inrichting van het 
openbaar gebied kan verwijzen naar de met Zeist verbonden instituten als het 
Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming Nederland, Utrechts Landschap, de Stichtse 
Lustwarande en Slot Zeist. 

Gezond: Het centrum van Zeist dient duurzaam gezond te worden door het 
compacter te maken en logische routes te creëren zodat meer levendigheid ontstaat. 
Het winkelaanbod heeft gezondheid hoog in het vaandel staan. Een nog sterkere 
nadruk op de thema's gezondheid en duurzaamheid maakt winkelen in het centrum 
van Zeist onderscheidend ten opzichte van omliggende centra. 
Effectieve en efficiënte verkeersstromen beperken de uitstoot van schadelijke stoffen. 
Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd. 



Gastvrij: Door de goede en heldere ontsluitingsstructuur voor auto, ov, 
fietsers en voetgangers is het centrum gemakkelijk te bereiken. De uitstekende 
parkeermogelijkheden zijn zeer toegankelijk en goed te belopen. Door de optimale 
routing is altijd een nieuwe winkeloptie in het zicht als men een winkel verlaat. Een 
gezellig verblijfsgebied met een duidelijk herkenbaar centraal punt en uitnodigende 
terrasjes. Een (potentiële) klant voelt zich gastvrij onthaald vanaf het moment dat hij 
het centrum bereikt. 

De historische as van Zeist schakelt diverse deelmileus aaneen 
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2.3 Doelgroepen 
Uit het onderzoek dat Locatus heeft uitgevoerd, de zogenoemde pre-visie centrum 
Zeist, blijkt dat Zeist zich primair dient te richten op de Zeistenaar en op de inwoners 
van direct aanliggende gemeenten als Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en 
Soest die niet beschikken over een winkelcentrum met de schaal van Zeist centrum. 
Consumenten uit het verzorgingsgebied van Zeist kunnen ook eenvoudig met de 
bus, trein of auto naar Utrecht en Amersfoort en zullen dat ook meer dan vroeger 
doen. De enige mogelijkheid om deze tendens tegen te gaan is om je als centrum 
te onderscheiden. In breedte en compleetheid van het aanbod zal Zeist het altijd 
verliezen van Utrecht en ook van Amersfoort. Daar zitten meer bekende ketens, die 
daar ook nog eens grotere winkels hebben. Ook het aanbod aan speciale zelfstandige 
winkeliers is in Utrecht groter en breder. Met ongewijzigd beleid zal Zeist het dus 
op dat vlak steeds meer gaan verliezen van Utrecht. Het gevolg zal zijn dat er 
meer winkels zullen verdwijnen, waardoor de concurrentiekracht ten opzichte van 
grotere centra verder verzwakt. Daardoor komen er minder bezoekers, waardoor 
weer meer winkels zullen verdwijnen. Zeist loopt dus het risico in een negatieve 
spiraal terecht te komen. De opinie van Locatus is dat de enige manier om daaruit 
te komen specialisatie is. Deze mening wordt onderschreven. Zeist moet stoppen 
om te concurreren met steden als Utrecht, Hilversum en Amersfoort. Dat is een 
wedstrijd die niet is te winnen. Zeist moet een Unique Selling Point vinden waardoor 
consumenten (in eerste instantie vooral de eigen inwoners) Zeist gaan verkiezen 
boven de steden in de omgeving. Dat hoeven dan niet alle consumenten te zijn, 
maar kan een (heel) selecte doelgroep zijn. Te denken valt aan een centrum dat 
zich heel sterk richt op discount aanbod, of juist op meer luxe aanbod. Een andere 
mogelijkheid is om als centrum meer te thematiseren op jeugd, sport enzovoort (bron 
Locatus, pre visie Zeist). 

De Visietafel is het eens met de hierboven vermelde uitkomsten van de pre-visie en 
ziet ten aanzien van de doelgroepen het behoud van het huidige bestedingsniveau 
als de hoogste prioriteit. Op termijn kan de ambitie wellicht naar boven worden 
bijgesteld. Om consolidatie en eventuele groei mogelijk te maken dient het 
winkelaanbod beter aan te sluiten bij de inkomensverdeling in Zeist en omstreken, 
waar zowel de hogere inkomensklasse als de lagere inkomensklasse sterk zijn 
vertegenwoordigd naast een relatief beperkte middenklasse. Circa 58% van de 
huishoudens heeft een inkomen beneden modaal (€ 34.500,-), ongeveer 26% 
zit daar ruim boven en de resterende 16% zit rond modaal (bron: CBS 2006, 
inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen). 



2.4 Kernwinkelgebied 
Belcour is ontwikkeld met de bedoeling dat het Emmaplein zou worden beleefd als de 
dorpskern, als de binnenplaats van Zeist. De naam 8elcour verwijst hiernaar, evenals 
de fontein. In onze visie moet het stuk Weeshuislaan vanaf de Slotlaan tot en met 
het Emmaplein voor H&M het hart van Zeist worden en wordt het kernwinkelgebied 
begrensd door de 1e Hogeweg, de Weeshuislaan, een deel van de Slotlaan en een 
deel van de Voorheuvel (kaart 2). In dit kernwinkelgebied moet de shopper zich thuis 
voelen en vinden wat van zijn gading is. 

De afstand van het begin van de Slotlaan tot het eind van de Steynlaan is 1,5 
kilometer. Dat terwijl iemand die winkelt gemiddeld zo'n 500 meter op straat aflegt 
(Garling and Garling, 1988). De afstand die een shopper zou moeten afleggen om 
van de ene kant van Zeist naar de andere kant van Zeist te komen, is dus te lang. De 
enige oplossing is hiervoor om een aantal delen van Zeist in de toekomst niet meer 
te bestempelen als centrum gebied en daar actief te stimuleren dat retailers op die 
locaties verhuizen naar de centrale delen van Zeist. 

Definitie Kernwinkelgebied 

Een aaneengesloten centrumgebieo; met een !Joge cooce/ursoe aan 
!Jandels- en !Jorecazaken en commerciële dienstverlening, Binnen !Jet 
kernwinkelgebied streel! de stad / !Jet dorp naar de optimale uitbouw 
van deze activiteiten, 

Belangrijk is dat het kernwinkelgebied compact van opzet wordt. Het gebied kent 
een concentratie van winkels, liefst aan weerszijden van de straat. In dit gebied is 
winkelen het hoofddoel. Niet om doelgericht een boodschap te doen, maar om te 
slenteren en te ontmoeten. Het gebied is ingericht als levendig verblijfsgebied met 
voldoende rustpunten (horeca en plantsoenen) en een kwalitatief hoogwaardige 
openbare ruimte. Als het kernwinkelgebied te groot wordt, zal de routing onduidelijker 
zijn en niet alle plekken in het kernwinkelgebied voldoende bezocht worden door 
het winkelende publiek. Door het niet voldoende 'doorbloeden' van delen van het 
kernwinkelgebied ontstaat leegstand, wat de sterkte van het winkelgebied ontkracht. 
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Groen, Gezond en Gastvrij Zeister kernwinkelgebied ----~-~---- 
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huidige situatie kernwinkelgebied 



3" Analyse huidige situatie, gewen§) e sltua ie 
en te emen maatregelen 

3.1 Algemeen 
Het verkeer wordt effectief en efficiënt naar en van het kernwinkelgebied geleid. AI 
vanaf de toegangswegen wordt de bezoeker er met een duidelijke en dynamische 
bewegwijzering naartoe geleid. De entrees van de parkeerlocaties worden uitnodigend 
gemaakt. 
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- 'Doorgaande' routes 

'Bestemrninqsstraten' 

De Visietafel heeft onderzocht of het omdraaien van de rijrichting in de variant 2a 
van het kerngroepadvies een verbetering zou opleveren, dat blijkt niet het geval. 
Gesprekken met verkeerskundigen, aanvullende onderzoeken en een integrale 
afweging tussen bereikbaarheid, winkelbeleving en woongenot hebben niet geleid tot 
aanpassing van bovenstaande variant. 

Om up-ta-date te blijven, wordt de leT infrastructuur in Zeist centrum zo ingericht 
dat meer mogelijkheden ontstaan voor digitale interactie tussen ondernemers 
en bezoekers. Bijvoorbeeld via een gratis draadloos netwerk in het centrum dat 
specifieke toegang mogelijk maakt tot sociale media en een online winkeliersplatform. 
De gemeente zal een actieve rol spelen in het faciliteren van communicatie tussen 
slimme apparaten en partijen die data kunnen omzetten in bruikbare informatie (om 
bijvoorbeeld logistiek of parkeren te optimaliseren). 
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3.2 Slotlaan 
Huidige situatie - wat treffen we aan 
De Slotlaan heeft van oudsher een belangrijke positie in het stedelijk weefsel van 
Zeist. Het karakter van de laan wordt vooral gevormd door de laanbeplanting en 
de historische bebouwing. Enkele luxe-winkels doen denken aan de grandeur uit 
het verleden. In de laatste decennia zijn er veel dissonanten bijgekomen. Vooral 
ketens en dump- / outletwinkels trekken zich weinig aan van de historische gevels. 
Daarnaast heeft het straatbeeld een rommelige aanblik gekregen door de vele 
reclame-uitingen en de fietsklemmen op het trottoir. 

De laan is vooral in de lengterichting georganiseerd. Dit geeft een besloten karakter 
tussen de winkelgevels en de bomen, maar is fragiel als er te veel elementen worden 
toegevoegd. 

Perspectief 2030 - wat willen we 
De hele Slotlaan krijgt de allure die zij al heeft in het deel vanaf het gemeentehuis 
tot aan de i e Hogeweg. De rommelige aanblik moet worden aangepakt door een 
eenduidige en kwalitatieve inrichting. De kracht van de Donkere Laan is dat er weinig 
elementen zijn die de aandacht afleiden en er over de lengte, breedte en diagonaal 
zicht is over de gehele laan. 

huidige profiel van de Slotlaan 



0~ 
- - - - - - - - - - - - - -- 



huidige situatie kruising Slotlaan - 1 e Hogeweg 
----------------------------------------------~----------- 



De voorgestelde nieuwe hoogwaardige inrichting sluit aan op de keuzes die gemaakt 
worden voor het gehele kernwinkelgebied. Duidelijke eisen voor reclame-uitingen 
en het meer concentreren van fietsparkeren geeft een rustiger ruimtelijk beeld. 
Het profiel zoals dat over het grootste deel van de Slotlaan al aanwezig is wordt 
doorgetrokken tot aan de le Hogeweg. Op kruisingen is ruimte om dwars op het 
profiel pleinachtige plateaus te maken die de oversteek veraangenamen en een goed 
overzicht geven over de Slotlaan (oriëntatie en grandeur). Door de Slotlaan meer als 
verblijfsgebied vorm te geven is de auto nadrukkelijk te gast. Er wordt een relatie 
gezocht met het Wilhelmina park door de pleintjes aan de Slotlaan een groenere 
inrichting te geven. 

Stappenplan - wat, wanneer, hoe en door wie 
Slotlaan tussen Weeshuislaan en le Hogeweg herinrichten als eenrichtingsstraat. 
Dit is pas mogelijk wanneer de Weeshuislaan geen doorgaande busroute meer is. Er 
kan voor worden gekozen in eerste instantie de herinrichting vanaf de le Hogeweg tot 
de Middellaan uit te voeren met de bestaande bestratingsmaterialen. Op deze manier 
kan de Slotlaan op een later moment in zijn geheel heringericht worden en ontstaan 
geen verschillen in materialisatie en veroudering van straatmeubilair. 

Ter hoogte van Weeshuislaan en Woudenbergseweg komen verkeersremmende 
maatregelen in de vorm van plateaus om: 
het gemotoriseerde verkeer fysiek te gast te laten zijn 
het verblijfsgebied te vergroten 
het oversteken te vergemakkelijken tussen de winkelfronten 
verbindingen te maken met achterliggende straten, parken en wijken 

Voor de gevels / de reclame uitingen op de gevels dient een apart beeldkwaliteitsplan 
opgesteld te worden. Dit kan in hoofdlijnen voor het gehele centrumgebied, maar zal 
per straat verder uitgewerkt moeten worden. Zie ook het hoofdstuk gevelfonds. 
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3.3 1e Hogeweg 
Huidige situatie - wat treffen we aan 
De Ie Hogeweg heeft door de verschillende inrichting van het straatprofiel drie 
gezichten. Het deel bij het plantsoen is weids en wordt ingekaderd door het 
architectonisch ensemble. Aan de overzijde is de verbinding met het Walkartpark 
in de jaren tachtig van de vorige eeuw dichtgezet door de lNG-bank en de 
Walkartresidentie. Het deel vanaf de Meester de Klerkstraat tot aan de entree 
van de Parkeergarage Hogeweg heeft door de wegversmalling, de aanwezige 
muurtjes en andere inrichtingselementen een rommelige aanblik. Het deel tot aan 
de Montaubanstraat wordt vooral bepaald door de grootschaligere bebouwing. 
Op straatniveau is naar een soort intermediair gezocht tussen de schaal van de 
bebouwing en de passanten door toevoeging van luifels, terrasafscheidingen en 
reclameborden. Door het gebrek aan continuïteit heeft de straat een rommelig 
aanzien. Dit terwijl de straat een vrij breed profiel heeft. De weg is breder dan 
bijvoorbeeld de Slotlaan, maar door de diversiteit aan toevoegingen ontstaat een 
rommelig beeld op oogniveau. 

Perspectief 2030 - wat willen we 
De Ie Hogeweg wordt volwaardig onderdeel van het kernwinkelgebied. De straat 
krijgt een kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte. Hierbij worden zoveel 
mogelijk dissonanten (muurtjes, overbodig straatmeubilair, etc.) verwijderd. De 
inrichting sluit aan bij het kernwinkelgebied en is de connectie tussen Walkartpark, 
plantsoen, Slotlaan en Voorheuvelplein door een heldere, groene en bovenal een 
continue inrichting. 

Het plantsoen vormt momenteel een onderbreking in het winkelcircuit, maar is in 
potentie het knooppunt van routes van en naar het centrum en via het vernieuwde 
Walkartpark naar het museumkwartier. Op het knooppunt staat een paviljoen met 
terras dat de levendigheid van de plek garandeert. Een goede wisselwerking tussen 
Walkartpark en kernwinkelgebied zorgt voor een goede 'doorbloeding' van beide 
gebieden en vormt kralen in de ketting van centrumgebied naar het museumkwartier. 
Door de hernieuwde positionering van het ING-gebouw en de Walkartresidentie 
zouden deze gebouwen zich extraverter moeten presenteren. Het Walkartpark komt 
door verduurzaming en vergroening van de gebouwen direct aan de Ie Hogeweg te 
liggen. 

De in- en uitgang van de parkeergarage Hogeweg zijn een belemmering in de 
doorstroming en een onderbreking in het winkelfront. De twee (te smalle) ingangen 
voor autoverkeer, gecombineerd met een ingang voor expeditieverkeer voor de Albert 
Heijn dienen te worden geoptimaliseerd zodat de onderbreking van het winkelfront 
geringer wordt en doorstroming wordt verbeterd. 



Stappenplan - wat, wanneer, hoe en door wie 
Ter hoogte van de wegversmalling op de i e Hogeweg wordt door het verwijderen van 
alle muurtjes en ander overbodig straatmeubilair ruimte gecreëerd. Het fietspad voor 
de V&D kan door de vrijgespeelde ruimte rechtdoor getrokken worden, zodat meer 
continuïteit in het straatbeeld ontstaat. Door de ruimte opnieuw in te delen ontstaat 
eventueel ruimte om een laad en loshaven te realiseren voor de Groene Winkel. 

De herinrichting van de I e Hogeweg kan onafhankelijk van andere projecten 
worden uitgevoerd zodra er een beeldkwaliteitsplan is vastgesteld voor het gehele 
centrumgebied. Aandachtspunten zijn het realiseren van laad- en losplaatsen en de 
aansluiting op de her in te richten kruisingen met de Montaubanstraat en de Meester 
de Klerkstraat. 

Het koppelen van het Walkartpark aan het kernwinkelgebied dient vanuit beide 
projecten prioriteit te krijgen. Het realiseren van kleinschalige bebouwing zal door 
de markt / initiatiefnemers worden bepaald. Een architectonische prijsvraag voor 
meerdere paviljoens in Zeist kan een mooi startpunt zijn om een ieders fantasie 
te prikkelen. De verduurzaming en vergroening van het ING-gebouw en de 
Walkartresidentie zullen bij de eigenaren uitgelokt moeten worden door vroegtijdig de 
intenties en mogelijke win-winsituatie te delen. 

Onderzocht dient te worden of het constructief mogelijk is om zowel de in- als 
uitgang van de parkeergarage Hogeweg aan de ie Hogeweg te realiseren. Het 
voordeel hiervan zal vooral aan het Voorheuvelplein zichtbaar zijn door een minder 
grote onderbreking in het winkelfront en de mogelijkheid om meer verblijfsruimte te 

herinrichting 1 e Hogeweg, verbinden park, plantsoen en kernwinkelgebied 
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3.4 Meester de Klerkstraat 
Huidige situatie - wat treffen we aan 
De Meester de Klerkstraat is op dit moment een soort van servicestraat voor het 
centrumgebied en geen winkelstraat. Het stilstaande expeditie-verkeer en de 
auto's voor de parkeergarage conflicteren met de entreefunctie voor voetgangers 
en fietsers naar Belcour. Door het veelvuldig stilstaan van verkeer is de straat 
een onoverzichtelijke en onaangename verblijfsruimte. Het contrast tussen de 
bouwhoogtes aan weerszijden van de weg en bomen ten opzichte van de stenen 
pergola versterken het schizofrene straatbeeld. 

Perspectief 2030 - wat willen we 
De Meester de Klerkstraat moet als een rode loper leiden naar het hart van het 
centrum. Belcour moet zichtbaarder zijn vanaf de I e Hogeweg. Ruimte voor het 
zicht op Belcour kan gevonden worden door de stenen-pergola-constructie en de 
overkapping aan de even zijde van de straat te verwijderen. Aandachtspunt hierbij is 
de bouwhoogte aan deze zijde. Door alles te verwijderen en niets terug te plaatsen 
ontstaat een zeer onevenwichtig straatproftel. Zowel bouwkundig als in de openbare 
ruimte zal hiervoor een oplossing gezocht moeten worden. 

Om het verkeer beter te kunnen faciliteren mogen auto's vanuit de parkeergarage 
onder Belcour alleen nog rechtsaf richting Weeshuislaan. De donkere en slecht 
gebruikte fietsverbinding door het tunneltje komt hiermee te vervallen. De 
Meester de Klerkstraat wordt hiermee een eenrichtingsweg, met uitzondering 
van expeditieverkeer. Het gedeelte van de I e Hogeweg tot het tunneltje wordt 
gereserveerd voor laden en lossen. 

Stappenplan - wat, wanneer, hoe en door wie 
Het realiseren van eenrichtingsverkeer is een kleine aanpassing op de bestaande 
situatie en kan relatief snel worden uitgevoerd. Wanneer het beeldkwaliteitsplan voor 
het centrumgebied en deze straat bekend is kan de verdere uitvoering plaatsvinden 
met dezelfde kwalitatieve toepassing van materialen en straatmeubilair. 

huidige situatie Meester De Klerkstraat vanaf de 1 e Hogeweg 



huidige situatie Meester De Klerkstraat vanaf het Emmaplein 

weghalen betonnen pergola en realiseren extraverte gevels 
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3.5 Voorheuvel 
Huidige situatie - wat treffen we aan 
Het tunneltje tussen Albert Heijn en De Klinker snijdt de Voorheuvel af van het 
kernwinkelgebied. De hoogteverschillen op de markt en Emmaplein vormen een 
obstakel en de naastgelegen donkere galerij met leegstaande winkels maken het 
ongezellige beeld compleet. 

De Voorheuvel kent momenteel een eenvoudig profiel. Het is als het ware een 
vloer met verschillende bestratingspatronen en mol-goten ter indicatie van andere 
functies / weggebruikers. Door de willekeur aan reclame-uitingen en uitstallingen van 
verkoopwaar heeft het geheel toch een rommelige aanblik. De aangrenzende gevel 
van De Klinker is door het ontbreken van toegangen en functies niet uitnodigend. 

Het Voorheuvelplein is door de vele muurtjes en het tunneltracé opgeknipt in allemaal 
kleine pleintjes, waardoor de ervaring van een plein een illusie is. De uitstraling van 
een aantal winkelpanden aan het plein is zorgwekkend. 

De Klinker is ontworpen als een solitair gebouw dat tussen twee pleinen staat. 
Doordat het wegenpatroon in de loop der tijd is veranderd en de hoogteverschillen 
naar en op Belcour zijn toegevoegd, komt het gebouw minder tot haar recht. Mede 
door de functies is het gebouw nu heel introvert en is er geen interactie tussen binnen 
en buiten. 

Perspectief 2030 - wat willen we 
Om een aaneengesloten kernwinkelgebied te realiseren is het nodig om het 
gemotoriseerd verkeer hier omheen te leiden. Het gebied rondom De Klinker kan 
hiermee gelijkvloers worden gemaakt op maaiveldniveau. Het tunneltje onder het 
Emmaplein en de rotonde bij het tunneltje verdwijnen. Het Voorheuvelplein en de 
Markt vormen zodoende één nieuw plein met daarop De Klinker. Er wordt een fraaie 
terrasgewijze aansluiting gemaakt tussen het Emmaplein en dit nieuwe plein. 

Op het Voorheuvelplein bij de Albert Heijn is al begonnen met het vervangen van 
enkele muurtjes door hagen. De nieuwe uitstraling geeft al meer lucht aan het plein, 
maar er moet structureler omgegaan worden met het plein voordat het ook echt 
de beoogde pleinfunctie kan vervullen. Geen kleinschalige ingrepen dus, maar een 
integraal plan om het plein te verlevendigen. 



_______ ~h~ui~d~ig~e~·~~~-h situatie V oorheuvel ID' _~e Klinker 
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huidige situatie hoek Voorheuvel I Markt 
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Voor zowel De Klinker als het plein eromheen ontstaat in de nieuwe situatie 
verbeterpotentieel. De Klinker zou zich kunnen ontwikkelen tot een multifunctioneel 
dorpshuis (inclusief muziekschool en bibliotheek) met een commerciële invulling op 
de begane grond, waardoor er meer interactie met de directe omgeving ontstaat. Het 
plein zou op niet-marktdagen kunnen worden gebruikt voor specialistische markten 
of het situeren van foodtrucks. De Zeister warenmarkt zal zich blijven concentreren 
op de Markt en voor de entree van De Klinker. Het uitgangspunt is een compacte en 
kwalitatieve Zeister warenmarkt. 

Zo lang er op de Markt niet mag worden gebouwd (coalitieakkoord 2014-2018) kan 
een doorgetrokken winkelfront tussen Emmaplein en Markt bestaan uit tijdelijke of 
semipermanente bebouwing. Te denken valt aan het situeren van winkelcontainers of 
standplaatsen voor foodtrucks. Bij alle toegangen naar het Emmaplein en het plein 
rond De Klinker komen fraaie en praktische opstelplaatsen voor fietsen. 

Auto's en bussen worden vanaf de Antonlaan, via de Weeshuislaan in één richting om 
De Klinker heen geleid om vervolgens via de Voorheuvel naar de Montaubanstraat en 
de 1e Hogeweg te gaan. Auto's kunnen de parkeergarage Voorheuvel bereiken via de 
Weeshuislaan en verlaten de parkeergarage aan de Jagerlaan. 

Stappenplan - wat, wanneer, hoe en door wie 
De grootschalige ingreep van de route om De Klinker heen heeft de nodige 
aandachtspunten qua fasering. Er zijn gebieden die niet aangepast kunnen worden 
zonder deze ingreep en er zijn ingrepen noodzakelijk voordat de route kan worden 
gerealiseerd. 

Ten eerste dient de entree van de parkeergarage Voorheuvel te worden aangepast. 
Hierna kan het weggedeelte tussen de rotonde en het Voorheuvelplein om De Klinker 
heen worden gerealiseerd. Vervolgens kunnen de rotonde en tunnel verwijderd 
worden. Het kunstwerk 'Verkeersdynamiek ' van Yvonne Keijzer zal een nieuwe 
bestemming moeten krijgen. De hoogteverschillen op de Markt worden genivelleerd 
en het hoogteverschil naar het Emmaplein wordt opgelost vanaf de ingang naar de 
V&D tot aan de hoek. Bouwkundig dienen er maatregelen getroffen te worden aan De 
Klinker en de winkelpanden van Belcour. Het aanhelen tot het nieuwe maaiveld zal 
voor rekening zijn van de vastgoedeigenaar in ruil voor de gemeentelijke grond die zij 
als extra verkoopvloeroppervlakte in bezit krijgen. De aanpassingen aan De Klinker 
(de begane grondgevels en specifiek de twee puntstukken) zullen door gemeentelijke 
gelden moeten worden gefinancierd. Daar staat tegenover dat een commerciële 
invulling op de begane grond opbrengsten genereert. 



V&D AH 

aanzicht Belcour met huidige tunnel 

V&O AH 
aanzicht Belcour zonder tunnel nieuwe hellingbaan naar entree V&D / Emmaplein 

bestaande situatie Voorheuvel 

huidig profiel Voorheuvel I voorstel herprofilering 
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herinrichting kernWinkelgebied 
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3.6 Belcour 
Huidige situatie - wat treffen we aan 
Belcour kent door de terug liggende winkelpuien onder een donkere arcade en 
de eenduidige bestrating van gevel tot gevel een zeer beperkte afwisseling. De 
lichtmasten met brede zuil en banieren nemen veel ruimte in en leveren niet echt een 
structurele bijdrage aan afwisseling of gezelligheid. 

Belcour heeft lange zichtlijnen, alleen zijn er aan het einde geen uitnodigende 
bestemmingen. Aan de ene kant is de glasgevel van De Klinker zichtbaar. Deze is 
veelal door dichte lamellen aan het zicht onttrokken, waardoor De Klinker geen 
aantrekkingskracht heeft. Aan de andere kant van Belcour is het wachten op een 
duurzame invulling van de Stinkenslocatie. Centraal op het Emmaplein zijn, door de 
technocratische inpassing van de onderdoorgang Meester de Klerkstraat, tochtgaten 
in de bebouwingswanden ontstaan. De fontein, het kunstwerk 'Toevallige Ontmoeting' 
van Pinky Messchaert en de dorpsboom zijn de enige afleiding die bezoekers aan 
Belcour voorgeschoteld krijgen. Door het gebruik van louter harde materialen heeft 
de wind vrij spel. 

Perspectief 2030 - wat willen we 
Een eenduidige keuze voor het Emmaplein als dorpshart zorgt ervoor dat de 
stedenbouwkundige structuur duidelijk, logisch, overzichtelijk en veilig wordt 
gemaakt. Een vereiste is dat het Emmaplein verandert van een saai tochtgat in een 
gezellig verblijfsgebied, waarin jong en oud en arm en rijk graag vertoeven. Het 
bruisend dorpshart krijgt een kwalitatief hoogwaardige inrichting, gericht op verblijf 
en met veel aandacht voor groen, gezond en gastvrij. 

Donkere arcades en passages maken plaats voor uitnodigende gevels en entrees. De 
hoofdentrees van grote winkels als Hema en V&D komen aan het Emmaplein. Het 
winkelaanbod aan het Emmaplein wordt met het oog op het koperspubliek uit Zeist 
en de omliggende dorpen versterkt met het marktsegment 'hoog'. 'Local heroes' 
- de kwaliteitszaken die Zeist al van oudsher kent - vestigen zich aan of bij het 
Emmaplein. 
Het Emmaplein met daaronder parkeervoorzieningen ligt een halve verdieping boven 
het maaiveld. Dit hoogteverschil moet op alle toegangspaden en passages beter benut 
worden. De aansluitingen naar de Weeshuislaan, Meester de Klerkstraat en de Markt 
worden beter vormgegeven door (groene) verblijfspiekken en / of bouwvolumes toe 
te voegen. Daardoor ontstaat een aaneengesloten winkelfront, slechts onderbroken 
door verblijfsfuncties. 

Stappenplan - wat, wanneer, hoe en door wie 
De aanpassingen aan het vastgoed (vooruitschuiven van de winkelfronten) van 
Belcour zal kunnen plaatsvinden wanneer de werkzaamheden aan de tunnel 
gereaiiseerd zijn, 





huidige situatie Emmaplein richting Stinkenslocatie 



De aanpassingen in het openbaar gebied kunnen hierop vooruitlopen als het 

beeldkwaliteitsplan voor het gehele centrum gereed is. Het toevoegen van 
bouwvolumes zal nader moeten worden uitgewerkt en kunnen eventueel in een 
competitie worden ontwikkeld. 

3.7 Weeshuislaan 
Huidige situatie - wat treffen we aan 
Het gedeelte van de Weeshuislaan tussen de Slotlaan en de Antonlaan 
wordt gedomineerd door het ruimtebeslag van bus en expeditieverkeer. De 
bebouwingswanden zijn incompleet. Aan de ene zijde door het gestagneerde 
bouwproject op de Stinkenslocatie, aan de andere zijde door de blinde gevelwand 
van Miss Etam, de brede doorgang voor het expeditiehof en het onder de luifel 
en achter de pergola verstopte winkelfront. De visuele aaneenschakeling door de 
pergola-constructie heeft zich in de loop der tijd niet kunnen bewijzen doordat het 
profiel te breed is ten opzichte van de bebouwingshoogte (vooral aan de zijde van het 
restaurant) . 

Perspectief 2030 - wat willen we 
Het deel van de Weeshuislaan tussen de Slotlaan en de Antonlaan wordt functioneel 
en visueel bij het Emmaplein getrokken en dus auto- en busvrij gemaakt. Prioriteit 
wordt gegeven aan het ontwikkelen en realiseren van een bebouwing op het 
voormalige Stinkensterrein die de bestaande bebouwing van de Slotlaan en het 
Emmaplein / Belcour met elkaar verbindt. 

De Weeshuislaan zal ingericht worden als verblijfsgebied, waarbij rekening wordt 
gehouden met het expeditieverkeer. De bestaande winkels worden extraverter 
door zich ook op de Weeshuislaan te oriënteren. Daarnaast worden bouwvolumes 
toegevoegd op plaatsen waar dit mogelijk is, bijvoorbeeld op het scharnierpunt van 
Emmaplein en Weeshuislaan naast het ovaal. Het realiseren van een smaller en 
sfeervoller profiel voor lopende en fietsende passanten is het uitgangspunt. 

Stappenplan - wat, wanneer, hoe en door wie 
Het verwijderen van de pergola-en-Iuifel-constructie is niet afhankelijk van andere 
ontwikkelingen. Met de aanpassingen aan het gevelfront aan de Belcourzijde van de 
Weeshuislaan zal de eigenaar van Belcour waarschijnlijk willen wachten op de verdere 
uitwerking van het beeldkwaliteitsplan en de bouwplannen op de Stinkenslocatie. 

Het toevoegen van bouwvolumes voor de blinde gevels is mogelijk wanneer de 
pergola verwijderd is op het eerste deel van de Weeshuislaan aan de Slotlaan. De 
volledige herinrichting is alleen mogelijk nadat een beeldkwaliteitsplan is vastgesteld 
en de bussen een alternatieve route kunnen rijden. De aansluiting op de Slotlaan zal 
dan in dezelf e faserinq dan wel iets later kunnen plaatsvinden, In paragraaf 6.3 zijn 

_-.- -:-_ .-1_ I_~~L _: '_ .;_:':...J_I~':_ .,1_ .... .-1_ ..... ,;.J..---._'.r_ ........ +- 
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Sprankelend Zeist onder de bomen 
Er wandelen mensen over de Slotlaan 
De prachtige gevels 
Vertellen hun eigen verhaal 

Lommerrijk Zeist glooiende lanen 
Leiden mij dagelijks langs parken plantsoenen 
De rust en de ruimte 
Ik voel dat ik hier adem haal 

Door andere tijden had niet te vermijden 
De kern van het dorp toch ook danig te lijden 
Overal hangen van die bordjes aan de muur 
Kantoorruimte beschikbaar winkelpand te huur 

En alleen de vogels vliegen zoals altijd in één lijn 
Zonder verdwaald te raken over alle daken 
Van de Lyceumlaan naar het Zusterplein 
Laat het centrum van Zeist weer 
Een plek voor alle Zeistenaren zijn 

Eindeloos Zeist groene oase 
Alles wat mooi is balt zich hier samen 
Een vruchtbare bodem 
Een kleurrijke historie 

Kom pak je jas en laten we lopen 
We gaan langs het slot en het Figi theater 
Van de Hermitage 
Door naar de Reünie 

Kom laten we klinken en gezamenlijk drinken 
Op dat de kern van het dorp weer prachtig zal blinken 
Want Zeist dat verdiend weer een warm en kloppend hart 
En met elkaar maken we hier een nieuwe start 

Want alleen de vogels vliegen zoals altijd in één lijn 
Zonder verdwaald te raken over alle daken 
Van de Lyceumlaan naar het Zusterplein 
Laat het centrum van Zeist weer 

Beleef Zeist proef de adem 
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groen gezond en gastvrij r~ 
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Een plek voor alle Zeistenaren zijn 
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Verkeersintensiteiten Op wegvakniveau in 2025 

Ochtendspits 

~ 
II ~~\!lliJ:imJ 

~G:i) 

~~ ~ 
~ l'm"Q'lI~ ~ 

nr Binnen centrum ~~ ~ ~ 
1 le Hogeweg (tussen Meester de Klerkstraat en Montaubanstraat) 300 200 200 
2 le Hogeweg (tussen Slotlaan en Meester de Klerkstraat) 450 350 300 
3 2e Hogeweg (tussen Slotlaan en Laan van Beek en Roven) 550 500 500 
4 Slotlaan (tussen 2e Hogeweg en Weeshuislaan) 200 150 200 
5 Slotlaan (tussen Jagerlaan en Korte Stevnlaan) 10 150 200 
6 Slotlaan (tussen le Hogeweg en Dorpsstraat) 300 250 250 
7 Antonlaan (tussen Stevnlaan en Jagerlaan) 550 150 400 
8 Antonlaan (tussen Stevnlaan en Boulevard) 550 250 200 
9 Meester de Klerkstraat 300 250 200 
10 Weeshuislaan (tussen Slotlaan en Antonlaan) 0 0 0 
11 Voorheuvel (aansluiting op le Hogeweg / Oude Arnhemseweg) 10 10 10 
12 Voorheuvel (tussen Weeshuislaan en Bergweg) 60 0 0 
13 Stevnlaan 600 450 400 
14 Bergweg (tussen Stevnlaan en Voorheuvel) 50 20 40 
15 Montaubanstraat (tussen le hogeweg en Utrechtseweg) 500 300 350 

~ 
~Th1JlTi 

u=.~:J~\I~ 
~~ .. ":'-.11', 

~!Il!il:!ltH ~ ~~ 
nr Buiten centrum ~ ~~ ~ 
1 Boulevard (tussen Antonlaan en Lindenlaan) 400 400 350 
2 Lindenlaan (tussen Boulevard en Verlengde Slotlaan) 600 700 750 
3 Jagersingel (tussen Professor Lorentzlaan en Woudenbergseweg) 850 950 1.050 
4 Oranie Nassaulaan (tussen Woudenbergseweg en Prinses Irenelaan) 550 650 650 
5 Woudenbergseweg (tussen Jagersingel en Prins Bernhardlaan) 450 450 550 
6 Laan van Beek en Roven (tussen 2e Hogeweg en Driebergseweg) 500 550 500 
7 Arnhemse Bovenweg (tussen Laan van Beek en Roven en Oranie Nassaulaan) 650 550 500 
8 Driebergseweg (tussen Heideweg en Laan van Beek en Roven) 900 900 900 
9 Bergweg (tussen Jacob van Lenneplaan en Panweg) 500 300 300 
10 Jacob van Lenneplaan (tussen Bergweg en Schaerweijdelaan) 300 400 350 
11 Schaerweijdelaan (tussen Jacob van Lenneplaan en Utrechtseweg) 550 700 700 
12 Oude Arnhemseweg (tussen Montaubanstraat en Leliestraat) 150 100 150 
13 Oude Arnhemseweg (tussen Leliestraat en Van Reenenweg) 200 200 250 
14 Utrechtseweg (tussen Schaerweijdelaan en Montaubanstraat) 950 1.050 1.100 
15 le Dorpsstraat (tussen Slotlaan en Waterigeweg) 550 600 650 
16 Lageweg (tussen Waterigeweg en Slotlaan) 600 600 650 
17 Van Reenenweg (tussen Rozenstraat en Oude Arnhemseweg) 100 100 150 
18 Prins Hendriklaan 100 70 70 
19 Lyceumlaan (tussen Fransen vd Puttelaan - Lindenlaan) 200 80 50 



Avondspits 

"' .. ... IH,hT-hlo .... ,~ 

~ - .. - ... , .. -. - ,- - - , . ro. ,- .. , . 
~I;li .;m'E - wm nr Binnen centrum .. 

1 1e Hogeweg (tussen Meester de Klerkstraat en Montaubanstraat) 550 400 450 
2 1e Hogeweg (tussen Slotlaan en Meester de Klerkstraat) 700 550 550 
3 2e Hogeweg (tussen Slotlaan en Laan van Beek en Royen) 900 800 750 
4 Slotlaan (tussen 2e Hogeweg en Weeshuislaan) 250 200 2S0 
5 Slotlaan (tussen Jagerlaan en Korte Steynlaan) 20 200 250 
6 Slotlaan (tussen 1e Hogeweg en Dorosstraat) 400 400 300 
7 Antonlaan (tussen Stevnlaan en Jagerlaan) 750 300 700 
8 Antonlaan (tussen Stevnlaan en Boulevard) 800 500 350 
9 Meester de Klerkstraat 400 400 250 
10 Weeshuislaan (tussen Slotlaan en Antonlaan) 0 0 0 
11 Voorheuvel (aansluiting 00 1e Hogeweg / Oude Arnhernseweg] 550 20 20 
12 Voorheuvel (tussen Weeshuislaan en Bergweg) 60 0 0 
13 Stevnlaan 850 500 650 
14 Bergweg (tussen Stevnlaan en Voorheuvel) 50 300 50 
15 Montaubanstraat (tussen 1e hogeweg en Utrechtseweg) 900 600 650 

C!@Ul,""I'.L.ft~ 
~ 

- "'-.~ -. ,",:r: 

'. .. .rr,; .. , ~!...:- "iffT':r.~" '1~l:.WI.\.:;'.~ 
nr Buiten centrum ~,;~~; mif.)m~û:.."lJm mmo 
1 Boulevard (tussen Antonlaan en Lindenlaan) 500 500 600 
2 Lindenlaan (tussen Boulevard en Verlengde Slotlaan) 650 750 950 
3 Jagersingel (tussen Professor Lorentzlaan en Woudenbergseweg) 1.050 1.150 1.300 
4 Oranje Nassaulaan (tussen Woudenbergseweg en Prinses Irenelaan) 750 800 900 
5 Woudenbergseweg (tussen Jagersingel en Prins Bernhardlaan) 650 650 800 
6 Laan van Beek en Roven (tussen 2e Hogeweg en Driebergseweg) 650 700 700 
7 Arnhemse Bovenweg (tussen Laan van Beek en Roven en Oranje Nassaulaan) 950 800 700 
8 Driebergseweg (tussen Heideweg en Laan van Beek en Roven) 1.050 1.100 1.100 
9 Bergweg (tussen Jacob van Lenneplaan en Panweg) 650 500 450 
10 Jacob van Lenneolaan (tussen Bergweg en Schaerweijdelaan) 450 600 550 
11 Schaerweiidelaan (tussen Jacob van Lenneolaan en Utrechtseweg) 700 850 900 
12 Oude Arnhemseweg (tussen Montaubanstraat en Leliestraat) 250 200 200 
13 Oude Arnhemseweg (tussen Leliestraat en Van Reenenweg) 300 300 350 
14 Utrechtseweg (tussen Schaerweijdelaan en Montaubanstraat) 1.300 1.250 1.300 
15 1e Dorpsstraat (tussen Slotlaan en Waterigeweg) 650 700 750 
16 Lageweg (tussen Waterigeweg en Slotlaan) 750 850 900 
17 Van Reenenweg (tussen Rozenstraat en Oude Arnhemseweg) 200 200 200 
18 Prins Hendriklaan 200 70 70 
19 l.vceumlaan (tussen Fransen vd Puttelaan - Lindenlaan) 250 200 40 



Etmaal 

~ 
~ 

_, - ~ '1Itl:" - - ~ ' .. '11l! .. "" - ~ nr Binnen centrum Ir~~ mm 
1 le Hogeweg (tussen Meester de Klerkstraat en Montaubanstraat) 6.200 4.150 4.300 
2 le Hogeweg (tussen Slotlaan en Meester de Klerkstraat) 7.550 6.150 5.600 
3 2e Hogeweg (tussen Slotlaan en Laan van Beek en Roven) 9.450 8.350 8.050 
4 Slotlaan (tussen 2e Hogeweg en Weeshuislaan) 3.950 2.450 3.050 
5 Slotlaan (tussen Jagerlaan en Korte Stevnlaan) 300 2.450 3.050 
6 Slotlaan (tussen le Hogeweg en Dorosstraat) 5.800 5.300 4.450 
7 Antonlaan (tussen Steynlaan en Jagerlaan) 9.950 3.550 8.150 
8 Antonlaan (tussen Stevnlaan en Boulevard) 10.250 5.250 4.200 
9 Meester de Klerkstraat 4,950 4.700 3.600 
10 Weeshuislaan (tussen Slotlaan en Antonlaan) 0 0 0 
11 Voorheuvel (aansluiting op le Hogeweg / Oude Arnhemseweg) 7.050 150 150 
12 Voorheuvel (tussen Weeshuislaan en Bergweg) 900 0 0 
13 Stevnlaan 9.800 8.250 7.850 
14 Bergweg (tussen Stevnlaan en Voorheuvel) 950 1.100 850 
15 Montaubanstraat (tussen le hogeweg en Utrechtseweg) 9.250 6.000 6.700 -~ ~ 

1:£T.i.Lmli.iJ :;w. 
~'f!ilïlfhij ~ 

~tn!iffitl ~ ~ 
nr Buiten centrum m!\..\'$J,1~ T..!fl:i ~mm g;m 
1 Boulevard (tussen Antonlaan en Lindenlaan) 7.100 6.250 6.550 
2 Lindenlaan (tussen Boulevard en Verlengde Slotlaan) 8.000 10.000 11.550 
3 Jagersingel (tussen Professor Lorentzlaan en Woudenbergseweg) 12.650 14.000 16.250 
4 Oranje Nassaulaan (tussen Woudenbergseweg en Prinses Irenelaan) 8,500 9.800 10.350 
5 Woudenbergseweg (tussen Jagersingel en Prins Bernhardlaan) 6.450 6.300 8.350 
6 Laan van Beek en Roven (tussen 2e Hogeweg en Driebergseweg) 8.150 8.450 8.700 
7 Arnhemse Bovenweg (tussen Laan van Beek en Roven en Oranje Nassaulaan) 10.500 9.250 8.500 
8 Driebergseweg (tussen Heideweg en Laan van Beek en Roven) 15.400 15.250 15.550 
9 Bergweg (tussen Jacob van Lenneolaan en Panweg) 7.750 6.150 5.850 
10 Jacob van Lenneplaan (tussen Bergweg en Schaerweiidelaan) 5.550 7.000 6.800 
11 Schaerweiidelaan (tussen Jacob van Lenneplaan en Utrechtseweg) 8.900 11.100 11.450 
12 Oude Arnhemseweg (tussen Montaubanstraat en Leliestraat) 2.700 1.800 2.400 
13 Oude Arnhemseweg (tussen Leliestraat en Van Reenenweg) 3.400 3.200 4.300 
14 Utrechtseweg (tussen Schaerweijdelaan en Montaubanstraat) 16.900 17.100 17.450 
15 le Dorpsstraat (tussen Slotlaan en Waterigeweg) 9.250 9.850 10.350 
16 Lageweg (tussen Waterigeweg en Slotlaan) 9.100 9.600 10.150 
17 Van Reenenweg (tussen Rozenstraat en Oude Arnhemseweg) 1.650 1.550 2.000 
18 Prins Hendriklaan 1.550 900 950 
19 Lvceumlaan (tussen Fransen vd Puttelaan - Lindenlaan) 3.000 1.600 550 



Kruispuntbeoordeling* 

Ochtendspits 

- 
- - """ '" ,n-."·;'T.l.1I .. ~ .. .~ .. -- ,. - I!lhl!')" . , .0 •• 

- '= ~ - '_ ':(!.l" .,,~ .. ,~ .. . . 
'~ '- .Fl!m nr Kruispunt ,'J..~ .. .... I'''''''' 

1 Utrechtseweg - Montaubanstraat 20 20 20 

2 Stevnlaan - Antonlaan 10 10 10 

3 Korte Stevnlaan - Slotlaan a 0 0 
4 Laan van Beek en Roven - Driebergseweg 40 40 40 

5 Schaerweijdelaan - Jacob van Lenneplaan 50 40 50 

6 Jacob van Lenneplaan - Bergweg 10 10 10 
7 Utrechtseweg - Schaerweijdelaan 50 50 50 

8 Schaerweijdelaan - Bergweg - Panweg 40 40 40 
9 Boulevard - Lindenlaan 10 10 10 
10 Jagersingel - Woudenbergseweg 10 10 10 
11 2e Hogeweg - Laan van Beek en Roven 10 10 10 

Avondspits 

t:Jilul ,Il,i~:.. 

! mi!j~phljt:ili.i!ti:il 
"",'w.aó''''~.11 .' .I;'"'I.='n .,. ::Jil 

. : .. c.:..:. ~ . ~ '''''!.I<'c.lI\'''J!!~ ~ .~~~1li!Wi' 
nr Kruispunt f:I~!in'_. ,lIc. ,,_I , "e.~'",f".tlr",j ]jff:'i 
1 Utrechtseweg - Montaubanstraat 30 20 30 

2 Steynlaan - Antonlaan 10 10 10 

3 Korte Stevnlaan - Slotlaan 0 a a 
4 Laan van Beek en Roven - Driebergseweg 80 80 80 

5 Schaerweijdelaan - Jacob van Lenneplaan 50 40 50 
6 Jacob van Lenneplaan - Bergweg 10 10 10 
7 Utrechtseweg - Schaerweijdelaan 60 70 70 

8 Schaerweijdelaan - Bergweg - Panweg 40 40 40 

9 Boulevard - Lindenlaan 10 10 10 

10 Jagersingel - Woudenbergseweg 10 10 40 

11 2e Hogeweg - Laan van Beek en Roven 50 40 40 

• Het verkeermodel is beperkt geschikt voor analyse op kruispuntniveau omdat het statisch verkeersmodel 
uitgaat van standaard-verkeersregelingen en kruispunten solitair worden benaderd. De wachttijden in de 
tabellen zijn afgerond op tientallen. Voor een gedegen analyse op kruispuntniveau is een gedetailleerde 
kruispuntstudie noodzakelijk. 



Voertuigkilometers in 2025 

. - nlr. "'11.::,;... - IIII! _loll .~., ,.~ .. - .. " .ur, ;.1.- .. ~ 
~~~ .,.. 1: . .lOI'· IULÎ~ 

.. . ... 
..... 'I'U • , • .1...., .. .... '."'''1 mn 

Ochtendspits 

Centrum 1674 1178 1228 
Buiten Centrum 24543 25221 25363 
Overig model zeist 486736 486700 486703 

Avondspits 

Centrum 2480 2081 2034 
Buiten Centrum 30237 30861 31227 
Overig model zeist 519833 520100 520119 

Etmaal 

Centrum 29783 22728 23211 
Buiten Centrum 372913 383323 386674 
Overig model zeist 6507160 6508348 6508243 



Legenda 
Wegvakbelaslingen 
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Wegvakbelasti ngen 
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Legenda 
Wegvakbelastingen 
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1. Inleiding 

De gemeenteraad van Zeist heeft op 3 maart 2015 de centrumvisie vastgesteld. Naast onder meer 
nieuwe bestrating, nieuw straatmeubilair en meer groen, gaan ook verkeersmaatregelen zorgen voor 
een aantrekkelijker centrum. De gevolgen voor het verkeer van de verkeersmaatregelen zijn 
onderzocht in het Verkeersonderzoek Centrumvisie. 

De gemeente heeft de Omgevingsdienst gevraagd om effecten van de verschillende plannen op de 
luchtkwaliteit te onderzoeken. Deze zijn in deze rapportage zichtbaar gemaakt. In dit onderzoek zijn 
twee varianten onderzocht. Een variant betreft de centrumvisie, in de andere variant zijn de 
verkeersmaatregelen in het centrum en uit de wijkverkeersplannen 'Jagerlaan en omgeving' en 
'Lyceumkwartier-ZuidlWilhelminapark' opgenomen. Daarnaast zijn ook de huidige situatie en de 
autonome situatie onderzocht. 

Voor de achtergrond van de verkeersgegevens wordt verwezen naar het akoestisch onderzoek 
(kenmerk Z-2015-18695/ 36488). 

1.1 Leeswijzer 
Het wettelijk kader voor luchtkwaliteit wordt besproken in hoofdstuk 2. Voor het inzichtelijk maken van 
de luchtkwaliteit zijn luchtkwaliteitberekeningen uitgevoerd. De uitgangspunten hiervoor zijn 
weergegeven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de resultaten weergegeven. Afsluitend zijn in 
hoofdstuk 5 de conclusies van het onderzoek opgenomen. 

Voor de uitkomsten van de berekeningen zijn de luchtkaarten opgenomen in de toegevoegde bijlagen. 
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2. Wetgevend kader 

Sinds 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit van kracht. Deze Wet is onder hoofdstuk 5 
opgenomen in de Wet milieubeheer met als titel luchtkwaliteitseisen. Deze Wet is nader uitgewerkt in 
een aantal Besluiten en Regelingen, waarvan de volgende relevant zijn: 

• Besluit niet in betekenende mate bijdragen (nibm); 
• Besluit gevoelige bestemmingen; 
• Regeling niet in betekenende mate; 
• Regeling beoordeling luchtkwaliteit. 

De systematiek van de Wet luchtkwaliteit is dat in eerste instantie wordt bepaald of de uitoefening van 
de bevoegdheid, waaronder een bestemmingsplanvaststelling, in betekenende mate bijdraagt aan de 
concentraties stikstofdioxide en fijn stof. Een plan draagt niet in betekenende mate bij aan de 
concentratie luchtvervuiling als deze minder is dan 3% van de grenswaarde, ofwel 1,2 microgram per 
m3, 

Een belangrijke Regeling voor de gemeente is de Regeling beoordeling. Deze regeling schrijft voor 
hoe de metingen en de berekeningen dienen te worden uitgevoerd. Zo is onderscheid gemaakt in de 
volgende standaardrekenmethoden: 

Standaardrekenmethode 1: binnenstedelijke situaties met een hoge bebouwingsdichtheid; 
Standaardrekenmethode 2: buitenstedelijke situaties met een lage bebouwingsdichtheid; 
Standaardrekenmethode 3: inrichtingen, intensieve veehouderijen en oppervlaktebronnen. 

Een aantalontwikkelingen zijn gekoppeld aan de luchtkwaliteitseisen, zoals bestemmingplannen, 
tracébesluiten en omgevingsvergunningen. Indien blijkt dat het uitoefenen van een bevoegdheid leidt 
tot een verslechtering van de luchtkwaliteit tot boven de grenswaarden, zijn aanvullende maatregelen 
nodig. Deze aanvullende maatregelen kunnen projectspecifiek worden genomen of het project kan 
worden ondergebracht in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

Tabel1: Grenswaarden hoofdstuk 5, titel luchtkwaliteitseisen Wet milieubeheer 

Grenswaarden 

Stof Type norm Van kracht vanaf Concentratie (uq/rrr') Maximum overschrijdingen per jaar 

Stikstofdioxide Jaargemiddelde 2015 40 

(N02) Uurgemiddelde 2015 200 18 

Jaargemiddelde 2011 40 
Fijn stof (PM10) 

24-uursgemiddelde 2011 50 35 

Zeer fijn stof Jaargemiddelde 2015 25 

(PM2•S) Jaargemiddelde 2020 20 

Benzeen Jaargemiddelde 2010 5 

24-uursgemiddelde 2001 125 3 
Zwaveldioxide 

Uurgemiddelde 2001 350 24 

Koolmonoxide 8-uurgemiddelde 2001 10.000 

Lood Jaargemiddelde 2001 0,5 

Beoordeling situatie en huidige stand van zaken 
Conform het Besluit niet in betekenende mate zal bovengenoemde ontwikkeling in betekenende mate 
kunnen bijdragen aan de concentraties stikstofdioxide en fijn stof. Dit aangezien de aanpassing van de 
verkeersituatie mogelijk leidt tot toename van verkeer. Toetsing aan de wettelijke grenswaarde voor 
luchtkwaliteit is daarom van belang. 
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3. Uitgangspunten 

Op nationaal niveau worden metingen uitgevoerd door het RIVM (http://www.lml.rivm.nl). Het hiervoor 
ingezette landelijk meetnet luchtkwaliteit bestaat momenteel uit circa 50 meetstations verdeeld over 
Nederland. Deze meetstations meten de concentraties stikstofdioxide, ozon, fijn stof en zwaveldioxide 
en van deze metingen wordt de jaargemiddelde concentratie afgeleid. Om differentiatie aan te 
brengen en de herkomst te bepalen wordt gebruikgemaakt van de nationale emissieregistratie. De 
nationale emissieregistratie bevat alle grote bronnen binnen Nederland. Hierbij valt te denken aan 
grote (snel)wegen, scheepvaartroutes, inrichtingen en vliegvelden. Voor kleinere bronnen zijn aan 
names gemaakt aan de hand van de bevolkingsdichtheid in het gebied. Om meer detail te verkrijgen 
wordt er gemodelleerd met rekenmodellen, waaronder STACKS als onderdeel van GeoMilieu. 

3.1 Gebruikt rekenmodel 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma GeoMilieu, versie 4.00 van DGMR. In dit 
programma is het rekenhart STACKS van KEMA opgenomen. STACKS houdt rekening met het feit 
dat gedurende de dag en gedurende de seizoenen de emissies, meteorologie en achtergrondconcen 
traties variëren, door berekeningen op een uur-tot-uur basis uit te voeren. Voordelen hiervan zijn: 

• Er wordt gedetailleerd rekening gehouden met het dagverloop van het verkeer; 
• Invloed van verkeer en achtergrond worden elk uur opgeteld; 
• De berekende uur- en daggemiddelden volgen direct uit de berekeningen, hiervoor hoeven 

geen (aanvechtbare) aannamen gedaan te worden; 
• Omdat van het Nieuw Nationaal Model (NNM) is uitgegaan, worden de verbeterde inzichten in 

de verspreiding van luchtverontreiniging toegepast. 

Goedkeuring 
Het gehanteerde STACKS model, als onderdeel van GeoMilieu, is goedgekeurd door het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. De laatste update van het STACKS rekenhart, versie 2016.1, is op 6 juli 
2016 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu goedgekeurd als zijnde een model dat voldoet 
aan de criteria van de standaardrekenmethoden 1,2 en 3. 

3.2 Rekenjaren 
De Omgevingsdienst heeft de effecten op de luchtkwaliteit inzichtelijk gemaakt voor de centrumvisie 
zonder aanvullende maatregelen in de wijken (variant 2) en integraal variant III (variant 3, eindvoorstel 
wijkverkeersplannen). Het onderzoek heeft zich gericht op het jaar 2025. Daarnaast is (in variant 0) 
ook de huidige situatie in kaart gebracht (2015) en, in variant 1, de autonome situatie voor het jaar 
2025. Het jaar 2015 is doorgerekend omdat de grenswaarden voor NOz en PMz,5 dan van kracht 
worden. Het jaar 2025 is doorgerekend vanwege de 1 O-jarige doorkijk, zoals dat gebruikelijk is in de 
ruimtelijke ordening. De achterliggende jaren na 2025 zijn niet doorgerekend, omdat de concentraties 
stikstofdioxide en fijn stof af zullen nemen, vanwege de verschoning van het verkeer. 

3.3 Opgesteld rekenmodel 
Om de huidige en de toekomstige concentraties stikstofdioxide en fijn stof te bepalen is een 
rekenmodelopgesteld met het programma Geomilieu, versie 4.00, van DGMR. Voor het opstellen van 
een rekenmodel zijn ondermeer de navolgende gegevens van belang: 

• de weekdaggemiddelde verkeersintensiteit; 
• de verkeerssamenstelling licht, middelzwaar en zwaar; 
• aanwezigheid van schermen en de verhoogde of verdiepte ligging; 
• de bebouwingsdichtheid; 
• bomenfactor; 
• stagnatiefactor. 
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3.4 Verkeersgegevens 

Als representatieve periode wordt bij luchtkwaliteit gekozen voor een weekdaggemiddelde 
verkeersintensiteit, omdat deze periode representatief is voor toetsing aan de jaargemiddelde 
grenswaarde. Omdat er op de wegen in het plangebied gedurende het lopende jaar geen significante 
verschillen optreden, is de weekdaggemiddelde intensiteit voor deze situatie voldoende representatief. 

Voor de herkomst van de verkeersgegevens wordt verwezen naar het akoestisch onderzoek (kenmerk 
Z-2015-18695/36488). De verkeersmodellen bevatten gegevens voor het jaar 2007 en 2025. Voor de 
gevolgen voor luchtkwaliteit is de huidige situatie vergeleken met de situatie over 10 jaar. Om de 
verkeersgegevens in de huidige situatie (referentie 2015) te bepalen is een interpolatie uitgevoerd 
tussen de jaren 2007 en 2025 (referentie 2025). 

Het verkeersmodel bepaalt de werkdaggemiddelde verkeersintensiteit. Voor de berekeningen moet 
worden uitgegaan van weekdaggemiddelde verkeersintensiteit. De weekdaggemiddelde intensiteit is 
bepaald op 0,95 maal de werkdaggemiddelde intensiteit voor personenwagens, en 0,80 maal voor 
vrachtverkeer. 

3.5 Wegkenmerken 

De voor de luchtberekeningen relevante wegkenmerken zijn door de Omgevingsdienst bepaald met 
behulp van Google Earth. De wegkenmerken die worden onderscheiden zijn wegtype, schermen, 
verhoogde/verdiepte ligging, snelheid en stagnatie. Vanwege de bebouwing die dicht op de weg staat 
en in het kader van een conservatieve benadering is voor het plangebied uitgegaan van een 
binnenstedelijke weg, ofwel er wordt gerekend conform de methodiek van Standaard Rekenmethode 
1, zoals vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit. 

3.6 Bomenfactor 

Op grootschalig niveau hebben bomen een positief effect op de luchtkwaliteit, vanwege de eigenschap 
om stikstofdioxide op te nemen en fijn stof vast te leggen. Op straatniveau kunnen bomen een 
negatief effect hebben op de luchtkwaliteit, echter dit is vooral het geval bij wegen met aan 
weerszijden hoge bebouwing en ononderbroken bebouwing. Om dit mogelijk effect uit te drukken 
wordt gebruikgemaakt van een bomenfactor. Deze bomenfactor is als volgt: 

• Bomenfactor 1,00: er kunnen bomen aanwezig zijn, echter de kruinen raken elkaar niet; 
• Bomenfactor 1,25: de bomenkruinen raken elkaar aan weerszijden van de weg; 
• Bomenfactor 1,50: de bomenkruinen raken elkaar ook boven de weg. 

De werking van bomen is in deze situatie dat de luchtvervuiling hieronder blijft hangen en dus minder 
goed wordt vermengd met schonere lucht. Dit werkingsmechanisme is relevant voor binnenstedelijke 
wegen met een hoge bebouwingsdichtheid, ofwel wegen die onder het toepassingsbereik van 
Standaard Rekenmethode 1 vallen. De dichtheid van de aanwezige bomen is gering en daarom is 
uitgegaan van bomenfactor 1,00 voor het gehele plangebied. 

3.7 Stagnatiefactor 

Verkeer dat een file creëert stoot meer luchtvervuiling uit, vanwege het optrekken en gas geven. 
Hierbij functioneert de verbrandingsmotor minder efficiënt en ontstaan er bijproducten. Daarbij komt 
dat er meer slijtage is van onderdelen. Om dit effect mee te nemen in de berekeningen kan gebruik 
worden gemaakt van een stagnatiefactor. 

Om met een model het effect van het verkeer op de luchtkwaliteit te kunnen bepalen, wordt het 
verkeer gekarakteriseerd door een aantal verkeersparameters. Een belangrijke parameter is de wijze 
waarop de afwikkeling van het verkeer op een wegvak plaatsvindt. Voor ieder type weg wordt als 
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uitgangspunt aangenomen dat het verkeer de meeste tijd soepel doorrijdt, maar dat er ook gedurende 
kortere periodes congestie optreedt. 

Bij een stagnatiefactor van nul is er alleen sprake van congestie gedurende kortere periodes, zoals die 
overal wel eens voorkomt. Pas als er sprake is van meer dan beperkte congestie (meer structurele 
filevorming) wordt het extra effect hiervan in beeld gebracht met de stagnatiefactor (groter dan nul 
dus). De beperkte, incidentele congestie zit wel al standaard in het verkeersmodel verdisconteerd. 
Voor de centrumvisie zal geen sprake zijn van meer dan beperkte congestie, en is er niet met een 
stagnatiefactor gerekend. 

3.8 Locatie van toetsing 
De concentraties stikstofdioxide, fijn stof en zeer fijn stof zijn conform de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit 2007 (RbI2007) beoordeeld op maximaal1 0 meter afstand van de rand van de weg. 
Verder zijn de gekozen contourpunten representatief voor een minimale lengte van 100 meter per 
wegdeel. Conform het toepasbaarheidsbeginsel (artikel 5.19 Wm) hoeft de luchtkwaliteit niet te 
worden beoordeeld op de volgende punten: 

1) Gebieden die niet toegankelijk zijn voor publiek en waar geen vaste bewoning is. Het gaat 
hierbij bijvoorbeeld om de 'lussen' tussen rijkswegen en op- en afritten, en de stroken tussen 
rijkswegen en geluidschermen; 

2) Terreinen waarop één of meer inrichtingen liggen en waarvoor Arbowet- en regelgeving van 
toepassing is; 

3) Wegen en middenbermen, tenzij voetgangers toegang tot de middenberm hebben. 

Met gebieden die niet toegankelijk zijn worden gebieden bedoeld die zijn afgezet met hekwerken en 
verboden zijn om te betreden. Voor inrichtingen geldt dat het de gebouwen betreft, inclusief de 
bedrijfsterreinen. 

Ook in het gebied vanaf 10 meter van de rand van het asfalt hoeft niet getoetst te worden, tenzij er 
woningen zijn gelegen of het gebied vrij toegankelijk is. Bij bebouwing geldt dat de grenswaarden 
volledig van kracht zijn, omdat men hier het gehele jaar verblijft. Voor wandelpaden en andere locaties 
die tijdelijk worden gebruikt is het blootstellingscriterium van kracht. 

Voor de exacte berekening van de eoncentraties en de planbijdrage is gebruik gemaakt van 
rekenpunten (in het rekenmodel worden dit contourpunten genoemd). Deze rekenpunten zijn 
aangebracht conform de criteria van de Regeling beoordeling. 

3.9 Blootstellingscriterium 
In artikel 22 en 65 van de Regeling beoordeling is het blootstellingscriterium opgenomen. Conform het 
blootstellingscriterium hoeft er niet getoetst te worden op locaties waar personen niet significant 
worden blootgesteld. Het gaat hierbij om blootstelling gedurende een periode die in vergelijking met de 
middelingstijd Gaar, etmaal, uur) van de grenswaarde niet significant is. Significante blootstelling treedt 
bijvoorbeeld op bij woningen en scholen. Als gevoelige bestemmingen dichter dan 10 meter van de 
wegverharding liggen, is de beoordelingsafstand per wegsegment, de gemiddelde afstand tussen de 
wegverharding en de eerstelijns bebouwing. 

3.10 Luchtkwaliteit in relatie tot ziektelast 
Uit gegevens van het RIVM (Hänninen & Knol, 2011) blijkt dat de ziektelast veroorzaakt door 
milieufactoren voor 77,1 % wordt veroorzaakt door fijn stof. 
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Een concentratie van boven de 20 microgram per kuub voor fijn stof wordt echter door de landelijke 
GGD1 al bestempelt als zijnde milieugezonheidkwaliteit matig. De Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) kent eveneens een advieswaarde van 20 microgram per kuub voor fijn stof. 

3.11 Overige aspecten 
Bij het berekenen van de luchtkwaliteit wordt gebruikgemaakt van generieke invoergegevens. Voor de 
achtergrondconcentraties, meteorologische gegevens, oppervlakteruwheid, dubbeltellingscorrectie en 
zeezoutcorrectie is het gebruik van PreSRM verplicht. PreSRM is een preprocessingtaal die de data 
voorbewerkt voor het gebruik in de rekenmodellen voor luchtkwaliteit. In Geomilieu kan worden 
gekozen voor een eigen ruwheid en het al dan niet toepassen van correcties. In dit 
luchtkwaliteitsonderzoek is geheel uitgegaan van de PreSRM. 

Achterg rondconcentratie 
De achtergrondconcentraties worden jaarlijks door het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
bekendgemaakt en opgenomen in de rekenmodellen. Binnen het rekenmodel is de 
achtergrondconcentratie berekend voor één punt (GCN-punt), dat het gemiddelde is van de 
opgegeven receptorpunten. 

Emissiecijfers 
De emissiecijfers van het verkeer worden jaarlijks door het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
bekendgemaakt en worden overgenomen in de rekenmodellen. Uitgegaan is van de gegevens van juli 
2016. 

Meteorologie 
Voor het Nieuw Nationaal Model (NNM, ofwel Standaardrekenmethode 3) is indertijd gekozen voor het 
gebruik van twee meteostations: Schiphol en Eindhoven. Deze twee worden representatief geacht 
voor alle locaties in Nederland. Voor het westen/noorden van het land wordt Schiphol aanbevolen en 
voor het zuiden en oosten het station Eindhoven. Op het grensgebied moet dan een keuze gemaakt 
worden tussen deze twee. Deze tweedeling leidt tot discontinuïteit van berekende concentraties. 
Daarom zijn er verbeteringen doorgevoerd. Het gebruik van de meteogegevens van beide stations 
blijft gehandhaafd. De verbetering bestaat hieruit dat voor een bepaalde plaats nu een meer 
locatiespecifieke meteorologie wordt afgeleid uit de data van Schiphol en Eindhoven, op basis van het 
GCN-punt. Conform de regeling beoordeling worden de meteorologische gegeven gebaseerd op een 
periode van tien jaar. Op basis van algemene afspraken is gerekend met de meteorologische periode 
van 1 januari 1995 tot en met 31 december 2004. 

Ruwheidslengte 
De aanwezigheid van vegetatie, gebouwen en andere structuren is van grote invloed op de 
verspreiding van stoffen in de atmosfeer. Als maat voor de hoeveelheid en hoogte van obstakels wordt 
de ruwheidlengte gebruikt. Een hogere ruwheidsfactor betekent dat er meer obstakels zijn en de lucht 
daardoor beter wordt gemengd. Voor dit luchtkwaliteitonderzoek is uitgegaan van de standaard 
instellingen, zoals vastgelegd in de PreSRM. 

1 handboek voor een gezonde inrichting van de leefomgeving, 2012 
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4. Uitkomsten 

4.1 Toetsing aan de Wet luchtkwaliteit 

Voor de toetsing aan de grenswaarden dient te worden bepaald hoe hoog de bijdrage is aan de 
concentraties stikstofdioxide, fijn stof en ultra fijn stof en of er ten gevolge van deze bijdrage sprake is 
van een overschrijding van de wettelijke grenswaarden. Om de effecten op de luchtkwaliteit ten 
gevolge van de ontwikkeling van het plangebied inzichtelijk te maken heeft de Omgevingsdienst Regio 
Utrecht de luchtkwaliteit voor de twee varianten doorgerekend, en voor de huidige en toekomstige 
(autonome) situatie. 

De concentraties stikstofdioxide (N02), fijn stof (PM1o), ultra fijn stof (PM2.S) en elementair koolstof 
(EC) zijn inzichtelijk gemaakt met GeoMilieu, versie 4.00. De uitkomsten van de 
luchtkwaliteitsberekeningen zijn hieronder toegelicht. De luchtkwaliteitskaarten staan in de bijlagen. 

4.1.1 Stikstofdioxide 
Uit de berekende concentraties blijkt dat de concentratie voor de huidige situatie 17,88 - 24,6 !-Ig/m3 
bedraagt. Dit betekent dat wordt voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarde van 40 microgram per 
m3 voor stikstofdioxide. 

Voor stikstofdioxide is een uurgemiddelde grenswaarde van 200 microgram per m3 van kracht die 18 
keer per jaar mag worden overschreden. Statistisch gezien komen 18 overschrijdingen overeen met 
een jaargemiddelde concentratie van circa 83 microgram per m3. Deze concentraties komen niet voor 
in het plangebied. Dat betekent dat er wordt voldaan aan de uurgemiddelde grenswaarde voor 
stikstofdioxide. 

De concentratie stikstofdioxide neemt in alle toekomstvarianten sterk af: 

• Variant 1, Autonome situatie (zonder centrumvisie): 
• Variant 2, Centrumvisie (zonder aanvullende maatregelen in de wijken): 
• Variant 3, Integraalvariant 3 (variant eindvoorstel wijkverkeersplannen): 

12,59-16,61; 
12,58 -16,56; 
12,57 -16,92 

Dit effect wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de concentraties stikstofdioxide afneemt, 
vanwege het steeds schoner wordende wegverkeer. Van de toekomstvarianten levert variant 3 een 
hogere concentratie aan stikstofdioxide op ten opzichte van de andere toekomstvarianten. Het feit dat 
de luchtkwaliteitsberekeningen op sommige punten een hogere concentratie aangeven wordt 
veroorzaakt doordat op deze locaties de verkeersintensiteit hoger is. 

4.1.2 Fijn stof 
Uit de berekende concentraties blijkt dat de concentratie voor de huidige situatie 18,60 - 20,08 !-Ig/m3 
bedraagt. Dit betekent dat wordt voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarde van 40 microgram per 
m3 voor fijn stof. 

Naast een jaargemiddelde grenswaarde voor fijn stof is er ook een daggemiddelde grenswaarde van 
50 microgram per m3van kracht, die per jaar 35 keer mag worden overschreden. Uit statistische 
vergelijkingen van TNO en het RIVM blijkt dat deze grenswaarde bij een concentratie van 31,3 
microgram per m3 vaker dan 35 keer wordt overschreden. Deze concentraties komen niet voor in het 
plangebied. Dat betekent dat er wordt voldaan aan de daggemiddelde grenswaarde voor fijn stof. 
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Uit de berekeningen blijkt dat de verschillen tussen de toekomstvarianten nihil is: 

• Variant 1, Autonome situatie (zonder centrumvisie): 
• Variant 2, Centrumvisie (zonder aanvullende maatregelen in de wijken): 
• Variant 3, Integraalvariant 3 (variant eindvoorstel wijkverkeersplannen): 

18,72-20,09; 
18,73 - 20,07; 
18,73 - 20,20 

4.1.3 Ultra fijn stof 
Uit de berekende eoncentraties blijkt dat de concentratie voor de huidige situatie 11,23 - 12,18 !Jg/m3 
bedraagt. Dit betekent dat wordt voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarde van 25 microgram per 
m3 voor ultra fijn stof. De jaargemiddelde grenswaarde wordt per 2020 naar beneden bijgesteld tot 20 
microgram per m3. Voor de drie toekomstvarianten wordt hier eveneens aan voldaan: 

• Variant 1, Autonome situatie (zonder centrumvisie): 
• Variant 2, Centrumvisie (zonder aanvullende maatregelen in de wijken): 
• Variant 3, Integraalvariant 3 (variant eindvoorstel wijkverkeersplannen): 

11,26-12,05; 
11,26 - 12,05; 
11,26 - 12,09 

4.1.4 Elementair koolstof gehalte 
Elementair koolstof is een maat voor de massa van roetdeeltjes in fijn stof en is daardoor een goede 
indicator voor te verwachten geuroverlast. Er gelden geen formele grenswaarden voor elementair 
koolstof. Roet is een verzamelnaam voor zwarte deeltjes in de tucht, die ontstaan bij onvolledige 
verbranding. De belangrijkste bronnen voor roet zijn het wegverkeer (met name uitstoot van 
roetdeeltjes uit dieselmotoren), industriële bronnen en huishoudens (open haarden en kachels). In 
steden draagt het verkeer voor circa 50% bij aan de heersende roetconcentraties. 

Voor de huidige situatie bedraagt de concentratie aan elementair koolstof (roet) 0,73 - 0,94 !Jg/m3. De 
concentratie elementair koolstof neemt voor de varianten 1 en 2 af naar 0,41 - 0,50 !Jg/m3. Voor 3 naar 
0,41 - 0,51 !Jg/m3. Net als bij (ultra) fijn stof en stikstofdioxide, is voor elementair koolstof een 
duidelijke afname te zien tussen 2015 en 2025. De belangrijkste oorzaak hiervoor is het schoner 
wordend autoverkeer. 

Net als bij stikstofdioxide is de uitstoot voor (ultra) fijn stof en elementair koolstof hoger voor variant 3. 
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5. Conclusies 

Uit dit onderzoek blijkt dat de jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide (N02) van 40 
microgram per m3 voor de jaren 2015 en 2025 ter hoogte van het plangebied niet wordt overschreden. 
Ook de uurgemiddelde grenswaarde van 200 microgram per m3 wordt voor alle jaren niet 
overschreden. Dit geldt voor alle verkeersvarianten. 

De jaargemiddelde grenswaarde voor fijn stof (PM10) van 40 microgram per m3 wordt voor de jaren 
2015 en 2025 niet overschreden en de daggemiddelde grenswaarde van 50 microgram per m3 wordt 
niet vaker dan 35 keer overschreden. Er wordt dus voldaan aan de grenswaarden voor fijn stof. Dit 
geldt voor alle verkeersvarianten. 

De jaargemiddelde grenswaarde voor ultra fijn stof (PM2,s) wordt voor de jaren 2015 en 2025 niet 
overschreden. Er wordt dus voldaan aan de grenswaarden voor ultra fijn stof. Dit geldt voor alle 
verkeersvarianten. 

Conform het landelijke beeld zijn er geen overschrijdingen te verwachten van de overige stoffen, 
waaronder koolmonoxide, benzeen en zware metalen. De grenswaarden voor deze stoffen worden 
pas overschreden als de grenswaarden van stikstofdioxide (N02), fijn stof (PMlO) en ultra fijn stof 
(PM2,s) zeer ruim zijn overschreden. Dat is niet het geval. 

Voor de huidige situatie bedraagt de eoncentratie aan elementair koolstof (roet) 0,73 - 0,94 J.lg/m3. De 
concentratie elementair koolstof neemt voor de toekomstvarianten af naar 0,41 - 0,51 J.lg/m3. Net als 
bij (ultra) fijn stof en stikstofdioxide, is voor elementair koolstof een duidelijke afname te zien tussen 
2015 en 2025. De belangrijkste oorzaak hiervoor is het schoner wordend autoverkeer. 

Uit dit luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat alle beoogde varianten van het plan voldoet aan het 
wetgevende kader voor luchtkwaliteit. 
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BIJLAGE 1. Concentraties N02 

Concentratie N02 huidige situatie, peiljaar 2015 
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Concentratie N02 Variant 3 (variant eindvoorstel wijkverkeersplannen), peiljaar 2025 
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BIJLAGE 2. Concentraties fijn stof 
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Concentratie PM10 Variant 3 (variant eindvoorstel wijkverkeersplannen), peiljaar 2025 
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BIJLAGE 3. Concentraties ultra fijn stof 
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Concentratie PMZ,5 huidige situatie, peiljaar 2015 
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Concentratie PMZ,5 Variant 3 (variant eindvoorstel wijkverkeersplannen), peiljaar 2025 
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BIJLAGE 4, Concentraties elementair koolstof 
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Concentratie EC Variant 3 (variant eindvoorstel wijkverkeersplannen), peiljaar 2025 
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SAMENVATTING 

De gemeenteraad van Zeist heeft op 3 maart 2015 de centrumvisie vastgesteld. Naast onder meer 
nieuwe bestrating, nieuw straatmeubilair en meer groen, gaan ook verkeersmaatregelen zorgen voor 
een aantrekkelijker centrum. De gevolgen voor het verkeer van de verkeersmaatregelen zijn 
onderzocht in het Verkeersonderzoek Centrumvisie. Maatregelen, waarvoor een verkeerbesluit 
noodzakelijk is, moeten worden getoetst aan de Wet geluidhinder. De visie kent een aantal 
maatregelen waarvoor een verkeersbesluit noodzakelijk is. 

In dit onderzoek is het effect van de verkeersmaatregelen op de leefbaarheid voor het aspect geluid 
weergegeven. Het onderzoek geeft inzicht in de algemene effecten van de centrumvisie ten opzichte 
van de huidige situatie en de toekomstige (autonome) situatie waarbij geen maatregelen worden 
getroffen. 

Tijdens het opstellen van de centrumvisie zijn verschillende varianten opgesteld, waarbij ook 
aanvullende verkeersmaatregelen in de wijken zijn voorgesteld. In dit onderzoek zijn de volgende 
situaties onderzocht: 
• Huidige situatie (2015); 
• Situatie met autonome groei van het verkeer (2025); 
• Variant centrumvisie (2025, zonder aanvullende maatregelen in de wijken); 
• Variant eindvoorstel wijkverkeersplannen (2025). 

In de variant eindvoorstel wijkverkeersplannen zijn de verkeersmaatregelen in het centrum en 
verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen 'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier 
ZuidlWilhelminapark' opgenomen. 

Leefbaarheid 
Geluidshinder is niet te voorkomen. Voor een totaalbeeld van de gevolgen van de 
verkeersmaatregelen zijn de percentages geluidgehinderden in het beschouwde gebied weergegeven 
in onderstaande tabel. 

Aantal bewoners met Geluidshinder bewoners langs 
Te verwachten geluidhinder geluidshinder beschouwde wegen 

huidige situatie (2015) 2698 16,0% 
autonome groei van het verkeer (2025) 2752 16,3% 
centrumvarianl (2025) 2700 16,0% 

Eindvoorstel wijkverkeersplannen (2025) 2635 15,6% 
Tabel Samenvatting b: Te verwachten geluidshinder langs de beschouwde wegen in aandachtsgebied 

Uit de tabel blijkt dat door het treffen van verkeersmaatregelen uit de centrumvisie, en de aanvullingen 
in de wijkverkeersplannen het aantal geluidsgehinderden afneemt. 

Kwantitatieve analyse 
Naast een studie naar de effecten op de leefbaarheid heeft een kwantitatieve analyse 
plaatsgevonden. Deze is gebaseerd op de systematiek in de Wet geluidhinder. In onderstaande tabel 
is het aantal adressen weergeven waar sprake is van een toe- of afname van de geluidsbelasting. Er 
blijkt dat voor het grootste deel de toename beperkt blijft tot maximaal1,5 dB. Ook is het aantal 
adressen waar de toename meer dan 5 dB is, kleiner dan het aantal adressen waar sprake is van een 
gelijkwaardig afname optreedt. Dit past binnen de systematiek van de Wet geluidhinder. 
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Centrumvisie Eindvoorstel Centrumvisie Eindvoorstel 
Toename 

to.v. huidige wijkverkeersplannen t.o.v, autonome wijkverkeersplannen t.o.v. 
geluidsbelasting 

situatie to.v. huidige situatie situatie autonome situatie 

> 5dB 126 2 12 0 

1,5 - 5 dB 604 461 670 280 

0-1,5dB 1853 1815 1702 1693 

-5 dB - 0 dB 1432 1830 1627 2121 

< -5 dB 233 87 237 101 

Tabel 6a: Aantal adressen waar sprake is van een toe- of afname van de geluidsbelasting 

Bij een verdere analyse blijkt dat een deel van de toename in de geluidsbelasting komt door de 
autonome groei. Als hiermee rekening wordt gehouden blijkt dat bij de variant eindvoorstel 
wijkverkeersplannen het aantal adressen waar de geluidsbelasting afneemt groter is dan het aantal 
adressen waar deze geluidsbelasting toeneemt. 

Op basis van deze uitkomsten blijkt dat de nadelige effecten, die op sommige locaties optreden, 
voldoende worden gecompenseerd door de positieve effecten die de centrumvisie heeft in de variant 
eindvoorstel. 

Beoordeling ten aanzien van Wet geluidhinder 
De verkeersbesluiten gelden voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u. Omdat voor deze 
wegen de Wet geluidhinder niet van toepassing is, hoeft niet te worden getoetst of er ten gevolge van 
de besluiten sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. 

Wel geldt dat, als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een aanpassing van een weg op andere 
wegen zalleiden tot een toename van de geluidsbelasting van (afgerond) 2 dB of meer, de 
akoestische effecten moeten worden onderzocht en beoordeeld. 

Uit inventariserende berekeningen blijkt dat in de variant centrumvisie op één punt langs Het Rond 
sprake kan zijn van een toename van 1,5 dB of meer vanwege de verkeersmaatregelen. De gemeente 
kiest ervoor dit op te heffen door op Het Rond een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen, ook 
als wordt gekozen voor de variant eindvoorstel wijkverkeersplannen, waarin op Het Rond geen 
toename meer optreedt van 1,5 dB of meer. Wel kan in de variant eindvoorstel wijkverkeersplannen 
sprake zijn van een toename van 1,5 dB of meer op de Jagersingel. Om ook dit op te heffen kiest de 
gemeente ervoor om op de Jagersingel (tussen de Professor Lorentzlaan en de grens van de 
bebouwde kom) een snelheid van 30 km/uur in te stellen. 
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1. Inleiding 

De gemeenteraad van Zeist heeft op 3 maart 2015 de centrumvisie vastgesteld. Naast onder meer 
nieuwe bestrating, nieuw straatmeubilair en meer groen, gaan ook verkeersmaatregelen zorgen voor 
een aantrekkelijker centrum. Behalve de centrumvisie heeft de gemeente ook enkele 
wijkverkeersplannen opgesteld. De plannen hebben gevolgen voor het verkeer op de wegen en dus 
op het geluid ten gevolge van de wegen. 

De gemeente heeft de Omgevingsdienst gevraagd om effecten van de verschillende plannen op de 
(akoestische) leefbaarheid te onderzoeken. Deze zijn in deze rapportage zichtbaar gemaakt. In dit 
onderzoek zijn twee varianten onderzocht. Een variant betreft de centrumvisie, in de andere variant 
zijn de verkeersmaatregelen in het centrum en uit de wijkverkeersplannen 'Jagerlaan en omgeving' en 
'Lyceumkwartier-ZuidlWilhelminapark' opgenomen. Daarnaast zijn ook de huidige situatie en de 
autonome situatie onderzocht. 

Bij de twee onderzochte varianten zijn de effecten op de geluidsbelasting in het gebied bepaald. 
Hierbij is aansluiting gezocht bij de EU-richtlijn omgevingslawaai en de Wet geluidhinder. Hiermee 
worden de rekenresultaten beschouwd ten aanzien van het aspect leefbaarheid en ten aanzien van de 
wettelijke verplichtingen. De effecten zijn beoordeeld ten opzichte van de huidige en de autonome 
situatie. In hoofdstuk 2, 3 en 4 zijn de uitgangspunten van het onderzoek benoemd. 

Leefbaarheid 
In het algemeen geldt dat als geluidsniveaus toenemen dat dan de leefbaarheid vermindert. De 
leefbaarheid in een gebied heeft een relatie met de te verwachten geluidshinder in dat gebied en deze 
is te berekenen. Op deze wijze kan de invloed van de varianten op de leefbaarheid binnen een gebied 
bepaald worden. In hoofdstuk 5 is dit nader uitgewerkt. 

Wettelijk kader (Wet geluidhinder en jurisprudentie) 
Als een weg wordt aangepast moet volgens de Wet geluidhinder (Wgh) bepaald worden of er sprake 
is van 'reconstructie in de zin de Wgh'. Dat is het geval als er een toename is van de geluidsbelasting 
van 2 dB (afgerond) of meer. Hierbij geldt dat een geluidsbelasting tot 48 dB als acceptabel wordt 
gezien. In dit rapport is onderzocht of door de gewijzigde verkeersstromen een dergelijke toename 
optreedt. 

De Wgh is alleen van toepassing voor wegen waar de snelheid hoger is dan 30 km/uur. Jurisprudentie 
stelt echter dan ook 30 km/uur-wegen in een akoestische afweging betrokken moeten worden. In dit 
onderzoek zijn hiervoor in een groot studiegebied de effecten van de twee varianten onderzocht en 
beoordeeld. Dit is gedaan in hoofdstuk 6. Voor de wegen die wei onder de Wet geluidhinder vallen 
heeft in hetzelfde hoofdstuk een indicatieve wettelijke toetsing plaatsgevonden. 
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2. Aandachtsgebied 

De gemeente heeft het te beschouwen gebied aangegeven. Dit bestaat uit het centrumgebied en de 
omliggende wegen. Het onderzoeksgebied wordt omsloten door enkele belangrijke verkeersaders in 
Zeist. 

Elke verkeersmaatregel heeft haar eigen (wettelijk) omschreven aandachtsgebied. Om het effect van 
alle maatregelen tegelijkertijd te beschouwen is in dit onderzoek het gehele gebied beschouwd. 
Daarnaast is uit het verkeersmodel gebleken dat er een aantal wegen is waar een forse 
verkeerstoename te verwachten is. Ook deze wegen zijn in het onderzoek meegenomen. 

Het totale aandachtsgebied is weergegeven in onderstaande figuur. De zwarte lijnen zijn de 
beschouwde wegen, de rode lijnen geven het aandachtsgebied rond deze wegen dat is beschouwd. 

Figuur 2a: Aandachtsgebied 
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3. Uitgangspunten berekeningen 

Voor geluidsniveaus vanwege wegverkeer wordt de term geluidsbelasting gehanteerd. Voor de 
berekeningen van de geluidsbelasting wordt een rekenmodelopgesteld. In dit hoofdstuk worden de 
uitgangspunten voor de berekeningen toegelicht. 

Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 
De geluidsbelasting wordt bepaald met het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 (RMV) 
conform de Wet geluidhinder (Wgh). Hierin is vastgelegd hoe de geluidsoverdracht tussen de bron en 
de ontvanger moet worden bepaald. Zo moeten bijvoorbeeld meteorologische invloeden, absorptie 
door de bodem en atmosfeer, reflectie en afscherming door constructies worden meegenomen in de 
berekeningen. 

De geluidsbelasting wordt bepaald in Lden. Dit is een 24-uurs middeling van: 
• het equivalente geluidsniveau (LA.eq) over de dagperiode (07.00 - 19.00); 
• het equivalente geluidsniveau (LA.eq) over de avondperiode (19.00 - 23.00), verhoogd met 5 dB; 
• het equivalente geluidsniveau (LA.eq) over de nachtperiode (23.00 - 07.00), verhoogd met 10 dB. 

Volgens het RMV moet worden gerekend met het verkeer dat jaarlijks, gemiddeld per uur, passeert. 
Als representatieve periode geldt meestal een weekdaggemiddelde verkeersintensiteit van waaruit per 
dag-, avond- en nachtperiode de uurgemiddelden worden berekend. Omdat op de betreffende wegen 
gedurende een lopend jaar geen significante verschillen optreden, is de weekdaggemiddelde 
intensiteit voor het akoestisch onderzoek representatief. 

Aftrek stiller worden van verkeer 
Het RMV is gebaseerd op metingen van de geluidsuitstraling van motorvoertuigen. Sindsdien is (en 
wordt) het verkeer stiller door het toepassen van technische mogelijkheden. De geluidsbelasting wordt 
ook voor de toekomst bepaald. Met artikel110g van de Wet geluidhinder is het mogelijk om hiervoor 
een aftrek toe te passen op de berekende geluidsbelasting. Voor de wegen in het studiegebied geldt 
een aftrek van 5 dB1. Als het geluidsniveau binnen een geluidsgevoelig object wordt bepaald bedraagt 
de aftrek 0 dB. 

Bij toetsing aan de Wet geluidhinder moet deze aftrek zowel worden toegepast, zowel voor de huidige 
als de toekomstige situatie. Dit is wettelijk voorgeschreven. 

Rekenmodel 
Voor dit akoestisch onderzoek is een modelopgesteld met het computerprogramma Geomilieu van 
DGMR, versie V3.11. Een voorbeeld van de gemodelleerde situatie is weergegeven in figuur 3a. De 
wegen zijn gemodelleerd op de assen van de wegen, omdat het een groot studiegebied betreft. De 
rekenpunten zijn rondom gebouwen met geluidsgevoelige functies gelegd. 

In het rekenmodel zijn de volgende parameters gehanteerd: 
• gebouwen zijn ingevoerd als reflecterende objecten; 
• bij de berekening is conform afspraken (landelijk: project VOAB met onder andere het voormalige 

Ministerie van VROM, en regionaal met provincie Utrecht) rekening gehouden met één reflectie en 
een sectorhoek van twee graden; 

• Voor de berekeningen is uitgegaan van rekenpunten op 4,0 meter hoogte boven het maaiveld (dit 
is conform de EU-richtlijn Omgevingslawaai); 

In het studiegebied is een enkele weg waarvoor de aftrek lager is. Het gaat hier slechts om een beperkt aantal woningen. 
Dit beperkt aantal woningen betreft een zodanig klein percentage van het totale studiegebied. dat voor de eenvoud van de 
analyse ook hier een aftrek van 5 dB is toegepast. 

Omgevingsdienst regio Utrecht. kenmerk: Z-2015-18695/40544 pagina 7 



Centrumvisie Zeist; akoestisch onderzoek 

Geluidgevoelige objecten 
In de Wet geluidhinder zijn geluidsgevoelige objecten benoemd. Deze objecten worden hierdoor 
beschermd tegen (te veel) geluid vanwege wegverkeer. Het betreft vooral woningen, maar ook 
bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen worden vanuit de Wet geluidhinder beschermd. In dit onderzoek 
zijn met behulp van de gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) de 
geluidsgevoelige objecten geselecteerd. Voor deze objecten is de hoogste geluidsbelasting op de 
gevels bepaald. 

Figuur 3a: Deelweergave rekenmodel 

Varianten 
In dit onderzoek zijn vier situaties beschouwd. 

1. De huidige situatie. Deze betreft het jaar 2015. 
2. De toekomstige situatie voor het jaar 2025 met de jaarlijkse autonome groei van het verkeer, 

zonder de maatregelen uit de centrumvisie. 
3. Situatie 2, maar dan met de maatregelen uit de centrumvisie (zonder aanvullende 

maatregelen in de wijken). Deze situatie is de variant 'centrumvisie'. 
4. De variant 'eindvoorstel wijkverkeersplannen'. Hierin zijn de verkeersmaatregelen in het 

centrum en verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen 'Jagerlaan en omgeving' en 
'Lyceumkwartier-ZuidlWilhelminapark' zijn opgenomen. 

In BIJLAGE 1 worden de verkeersplannen kort omschreven. 
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4. Verkeersgegevens 

Voor het uitvoeren van de geluidsberekeningen is gebruik gemaakt van de verkeersgegevens uit het 
verkeersmodel van de gemeente Zeist. Dit model bevat gegevens voor het basisjaar 2007 en een 
prognose voor het jaar 2025. In dit model is (voor 2025) ook een prognose gemaakt voor de situatie 
waarbij de maatregelen uit de centrumvisie zijn getroffen, en modellen waarbij de aanvullende 
maatregelen in de wijken worden getroffen. 

De verkeersmodellen bevatten gegevens voor het jaar 2007 en 2025. Voor de akoestische gevolgen 
moet de huidige situatie worden vergeleken met de situatie over 10 jaar. Om de verkeersgegevens in 
de huidige situatie (referentie 2015) te bepalen is een interpolatie uitgevoerd tussen de jaren 2007 en 
2025 (referentie 2025). 

Het verkeersmodel bepaalt de werkdaggemiddelde verkeersintensiteit. In de geluidsberekeningen 
moet worden uitgegaan van een weekdaggemiddelde verkeersintensiteit. Daarnaast wordt het verkeer 
verdeeld in motorvoertuigcategorieën. De verdeling, en de omrekenfactor van werkdag- naar 
weekdaggemiddelde intensiteit is verstrekt door de gemeente en zijn weergegeven in onderstaande 
tabel. 

Verhouding werkdag/weekdag personenauto's 0,95 

Verhouding werkdag/weekdag vrachtauto's 0,8 

Splitsing vrachtverkeer, middelzwaar vrachtverkeer 0,86 

Splitsing vrachtverkeer, zwaar vrachtverkeer 0,14 

Personenauto's %dag 0,82 

Personenauto's %avond 0,14 

Personenauto's %nacht 0,04 

Middelzwaar vrachtverkeer %dag 0,87 

Middelzwaar vrachtverkeer %avond 0,08 

Middelzwaar vrachtverkeer %nacht 0,05 

Zwaar vrachtverkeer %dag 0,94 

Zwaar vrachtverkeer %avond 0,05 

Zwaar vrachtverkeer %nacht 0,01 

Tabel 4: Omrekenfactoren verkeersgegevens 
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5. Effecten op leefbaarheid 

De maatregelen die in de onderzochte varianten worden getroffen, leiden tot een wijziging van de 
verkeersstromen in en rond het centrum. Langs sommige wegen zal sprake zijn van extra verkeer, 
maar langs sommige wegen zal het ook rustiger worden. Dit heeft een akoestische effect op de 
omgeving. In dit hoofdstuk worden de effecten van de varianten op de te verwachten geluidshinder 
vanwege wegverkeer besproken. Het betreft de wegen die in figuur 2a zijn weergegeven. Voor de 
beoordeling is de dosis-effectrelatie uit de Europese richtlijn omgevingslawaai toegepast. 

Dosis-effectrelatie 
Het ondervinden van geluidshinder heeft te maken met het aanwezige geluidsniveau. Een algemeen 
verband tussen het percentage geluidsgehinderden en geluidsniveaus is beschreven in de wettelijke 
'Regeling omgevingslawaai' die tot 1 juli 2012 van kracht was. De genoemde geluidsniveaus zijn hier 
conform de Regeling zonder aftrek artikel11 Og Wgh. 

-- ..... ~!lWrknr 
...... bednJv~n 
...... ranYl!rk~el 

Figuur 6a laat zien dat verschillende soorten 
geluidsbronnen anders als hinderlijk ervaren 
worden. Voor dit akoestisch onderzoek is alleen 
wegverkeer relevant. 

Dosis .. ffectrelaties geluidshinder 

" 
" 

Uit de figuur blijkt dat bij lage(re) geluidsniveaus 
nog steeds sprake kan zijn van geluidshinder. De 
figuur maakt ook duidelijk dat bij hoge(re) 
geluidsniveaus niet altijd geluidshinder wordt 
ondervonden. Zo ondervindt 46% van de mensen 
geen geluidshinder bij een geluidsniveauklasse 
van 70-74 dB vanwege wegverkeer. 

" 
" 

geluidsniveau-klassen {Lden in dBI 

Figuur 6a: verband tussen geluidshinder en geluidsniveauklassen (bron: Regeling omgevingslawaai) 

Bepaling geluidshinder 
Om te bepalen hoeveel geluidshinder wordt ondervonden zijn binnen het aandachtsgebied alle 
geluidsgevoelige functies uit de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 
geselecteerd. Voor elk gebouw is een gemiddelde van 2,2 inwoners aangehouden. Voor de 
geselecteerde functies is op alle gevels de gecumuleerde geluidsbelasting bepaald (exclusief aftrek 
ex. art. 11 Og Wgh). Vervolgens is voor het gebouw de hoogste geluidsbelasting bepaald. Op basis van 
deze resultaten en het gemiddeld aantal inwoners is het aantal gehinderden bepaald. 

5.1 Analyse 
In BIJLAGE 3 is voor beide varianten, en voor de huidige en autonome situatie, met behulp van de 
voornoemde dosis-effectrelatie, berekend hoeveel inwoners naar verwachting geluidshinder 
ondervinden. In de onderstaande tabel 6a is een samenvatting van de resultaten weergegeven. 

Aantal bewoners met Geluidshinder bewoners langs 
Te verwachten geluidhinder geluidshinder beschouwde wegen 

huidige situatie (2015) 2698 16,0% 
autonome groei van he! verkeer (2025) 2752 16,3% 
cen!rumvisie (2025) 2700 16,0% 
eindvoorstel wijkverkeersplannen (2025) 2635 15,6% 
Tabel 6a: Te verwachten geluidshinder in aandachtsgebied 
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Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat als de gemeente geen maatregelen treft het aantal 
geluidsgehinderden in de toekomst toeneemt. Bij het uitvoeren van de centrumvisie neemt, ten 
opzichte van de autonome situatie, het aantal gehinderden af. In de variant eindvoorstel 
wijkverkeersplannen neemt het aantal gehinderden ook af ten opzichten van de huidige situatie en 
wordt het laagste percentage gehinderden bereikt. 
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6. Kwantitatieve beoordeling 

De centrumvisie en de variant eindvoorstel wijkverkeersplannen hoeven als geheel niet te worden 
getoetst aan het wettelijk kader dat voor het geluid van wegverkeer is opgesteld. Wel moeten de 
akoestische effecten bij de uitwerking rond de centrumvisie en wijkverkeersplannen worden 
beschouwd en beoordeeld. 

Voor een impactanalyse voor het gehele plangebied is aansluiting gezocht bij de Wet geluidhinder en 
is onderzocht, door te onderzoeken waar sprake is van een toename van 1,5 dB of meer. De toename 
wordt dan getoetst op basis van de huidige situatie, wat betekent dat naast de maatregelen zelf, ook 
de autonome groei effecten heeft op deze beoordeling. 

Een toelichting op het wettelijk beoordelingskader is opgenomen in BIJLAGE 4. In tegenstelling tot de 
Wet geluidhinder (waar de geluidsbelasting per weg wordt getoetst) is ook de gecumuleerde bijdrage 
van alle wegen beschouwd, inclusief wegen waar een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. Deze 
wegen vallen niet onder de Wet geluidhinder, maar vanuit zorgvuldigheid moet de bijdrage van deze 
wegen in procedures welonderzocht moet worden. Dit is daarom ook vastgelegd in het gemeentelijk 
geluidbeleid. 

Door de Wet geluidhinder wordt een geluidsbelasting van 48 dB als acceptabel gezien. Deze waarde 
heet daarom ook de voorkeurswaarde. In dit deel van het onderzoek zijn daarom bij elke variant alleen 
de adressen gekozen waar in de betreffende variant de geluidsbelasting 48 dB of meer bedraagt. 
Vervolgens zijn voor deze adressen de toenames bepaald ten opzichte de maximale waarde van de 
voorkeurswaarde of de geluidsbelasting in de huidige situatie (2015). 

Om mogelijke knelpunten voor de uitwerking van de plannen op te sporen en onderscheid te maken 
tussen de varianten is een inventariserende werkwijze gehanteerd. Hierbij zijn per variant op de 
gevels van geluidsgevoelige objecten rekenpunten gelegd op 4,0 meter hoogte boven maaiveld. Voor 
elke variant is de gecumuleerde geluidsbelasting vanwege alle gemeentelijke wegen berekend. 

In BIJLAGE 2.1 zijn figuren opgenomen waarin per variant de uitkomsten van deze analyse zijn 
weergegeven. De rode punten geven aan waar (de gecumuleerde) geluidsbelasting volgens 
bovengenoemde toetsing met 1,5 dB of meer toeneemt tem opzichte van de huidige situatie. Bij de 
groene punten is de toename van de geluidsbelasting lager dan 1,5 dB, of is zelfs sprake van een 
afname. Bij de blauwe punten is, in de betreffende variant, de geluidsbelasting lager dan de 
voorkeurswaarde van 48 dB. 

In onderstaande tabel is het aantal adressen weergeven waar sprake is van een toe- of afname van 
de geluidsbelasting. Er blijkt dat voor het grootste deel de toename beperkt blijft tot maximaal1,5 dB. 
De Wet geluidhinder geeft ook aan dat toenames van 5 dB of meer alleen zijn toegestaan als er bij 
minimaal evenveel adressen een gelijkwaardig afname optreedt. Volgens onderstaande tabel wordt 
aan dit aspect voldaan. 

Toename geluidsbelasting Centrumvisie Eindvoorstel wijkverkeersplannen 

> 5 dB 126 2 

1,5 - 5 dB 604 461 

0-1,5 dB 1853 1815 

-5 dB - 0 dB 1432 1830 

< -5 dB 233 87 

Tabel 6a: Aantal adressen waar sprake is van een toe- of afname van de geluidsbelasting, ten opzichte van de huidige 
situatie 
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6.1 Nadere analyse 
Bij de hierboven uitgevoerde analyse zijn de effecten beoordeeld ten opzichte van de huidige situatie. 
Hierdoor wordt ook de bijdrage van de autonome groei in de analyse meegerekend. Om enkel de 
effecten van de varianten te onderzoeken, is een gelijkwaardige analyse uitgevoerd ten opzichte van 
de autonome situatie. In onderstaande figuren is eerst nog de analyse ten opzichte van 2015 grafisch 
weergegeven, met daaronder de analyse ten opzichte van 2025. 

3% 

Effecten centrumvisie ten opzichte 
van referentie 2015 

Ii> 5 dB 

1!l+1 ,5 - +5 dB 

00-+1,5dB 

0-5dB-OdB 

Effecten eindvoorstel 
wijkverskeersplannen ten 
opzichte van referentie 2015 

0-5 dB - 0 dB 

Figuur Se: 

44% 

0< -5 dB 

> 5 dB 

1'lI+1,5-+5dB 

44% 00 - +1,5 dB 

0< -5 dB 

Effecten van de verschillende varianten ten opzichte van de huidige situatie 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat ten opzichte van de situatie in 2015, met het toepassen van de 
maatregelen van een van de varianten, de geluidsbelasting op meer woningen toeneemt dan afneemt. 
Hierbij merken we op dat op basis van de Wet geluidhinder een toename tot 1,5 dB acceptabel is. De 
variant eindvoorstel wijkverkeersplannen scoort beter dan de variant centrumvisie. 

0% 

Effecten centrumvisie ten opzichte 
van autonoom 2025 

iii> 5 dB 

.+1,5 - +5 dB 

00-+1,5dB 

Effecten eindvoorstel 
wijkverskeersplannen ten opzichte 

van autonoom 2025 

2% 0% 

0< -5 dB 

Figuur Sf: 

40% 
0-5 dB - 0 dB 

> 5 dB 

11+1,5 - +5 dB 

00-+1,5dB 

0-5 dB - 0 dB 

[] < -5 dB 

Effecten van de verschillende varianten ten opzichte van de autonome situatie 2025 
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Ook ten opzichte van de autonome situatie voor 2025 is in de variant centrumvisie nog sprake van 
meer toenames dan afnames. Het aandeel toenames is wei lager dan ten opzichte van de 2015. In de 
variant eindvoorstel wijkverkeersplannen is sprake van meer afnames dan toenames, wat betekent dat 
in zijn totaliteit naast een verbetering in de leefkwaliteit (zie paragraaf 5.1) ook een verbetering 
optreedt in de afzonderlijke geluidbelastingen bij de woningen. 

Bespreking 
In de variant centrumvisie is bij meer adressen sprake van een toename van de geluidsbelasting, dan 
adressen waar de geluidsbelasting afneemt. Maar de toename blijft grotendeels beperkt tot de waarde 
die de Wet geluidhinder acceptabel acht en het aantal adressen waar sprake is van een zeer grote 
toename wordt ruimschoots gecompenseerd door adressen waar sprake is van een gelijkwaardige 
afname. 

In de variant eindvoorstel wijkverkeersplannen kan worden gesteld dat de nadelige effecten nog beter 
worden gecompenseerd. Het aantal adressen waar de geluidsbelasting toeneemt (ten opzichte van de 
huidige situatie) is minder dan bij de variant centrumvisie en er is nagenoeg geen sprake meer van 
adressen met een zeer grote toename (meer dan 5 dB; er zijn nog 12 adressen waar deze toename 
optreedt, afgerond is dit 0%). Ten opzichte van de autonome situatie is in de variant eindvoorstel 
wijkverkeersplannen het aantal adressen waar de geluidsbelasting afneemt zelfs groter dan het aantal 
adressen waar sprake is van een toename. Op basis hiervan blijkt dat de nadelige effecten, die op 
sommige locaties optreden, in deze variant voldoende worden gecompenseerd door de positieve 
effecten. 

Conclusie 
Beide varianten passen binnen het beoordelingskader van de Wet geluidhinder, waarbij kan worden 
gesteld dat de variant eindvoorstel wijkverkeersplannen het beste scoort. 
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6.2 Beoordeling Wet geluidhinder 

Een toetsing aan de Wet geluidhinder is noodzakelijk als een weg met een geluidszone wordt 
aangepast. Hoe deze toetsing plaatsvindt, is omschreven in BIJLAGE 4. De verkeersbesluiten hebben 
betrekking op 30 km/uur-wegen, die geen geluidszone hebben. Bij het nemen van de 
verkeersbesluiten hoeft daarom niet te worden getoetst of er sprake is van een reconstructie in de zin 
van de Wet geluidhinder. 

Wel geldt dat, als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een aanpassing van een weg op andere 
wegen zalleiden tot een toename van de geluidsbelasting van 1,5 dB of meer, de akoestische 
effecten moeten worden onderzocht en beoordeeld. Als er sprake is van een dergelijke toename is er 
sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. 

In dit onderzoek is indicatief onderzocht of sprake kan zijn van een reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder. Als de gemeente alsnog besluit in het kader van de centrumvisie aanpassingen te doen 
aan wegen waar de snelheid hoger is dan 30 km/uur, is nader, meer gedetailleerd onderzoek 
noodzakelijk, waarbij is ook de toekomstige inrichting van de weqen en de technische ontwerpen van 
de verkeersmaatregelen meegenomen moeten worden. Ook moet dan rekening worden gehouden 
met eventuele eerder verleende hogere waarden. 

6.2.1 30 km/uur-wegen 
Wegen waar de maximum snelheid 30 km/uur bedraagt, hebben geen zone en worden daarom niet 
getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van het geluidbeleid moet hier echter wel aandacht aan 
geschonken worden. In de voorgaande hoofdstukken is hier (in het totaalbeeld) al op ingegaan. 
Omdat geconcludeerd is dat de (nadelige) effecten van de varianten voldoende worden 
gecompenseerd, is geen nader onderzoek naar maatregelen langs deze wegen uitgevoerd. 

6.2.2 Gezoneerde wegen 
Wegen met een snelheid hoger dan 30 km/uur zijn in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerde 
wegen. Voor deze wegen is nader gekeken wat het effect is van alle verkeersmaatregelen. 
In deze inventarisatie zijn alle wegen die onder de Wet geluidhinder vallen nader beschouwd en 
conform de Wet geluidhinder per weg beoordeeld. Hierbij is op meerdere verdiepingshoogtes 
gerekend, te weten 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter ten opzichte van maaiveld. 

Maximale toename ten opzichte van toetswaarde" 

Wegbron Centrumvisie Eindvoorstel wijkverkeersplannen 

2e Hogeweg -0,02 dB -0,22 dB 

Arnhemsebovenweg -0,22 dB -0,75 dB 

Boulevard 0,23 dB 0,86 dB 

Driebergseweg 0,09 dB 0,64 dB 

Heideweg 0,77 dB 0,62 dB 

Het Rond 1,57 dB 1,47 dB 

Jagersingel 1,05 dB 1,77 dB 
Laan van Beek en Royen / Woudenbergseweg 0,54 dB 1,14 dB 

Montaubanstraat (Utrechtseweg-Walkartweg) -1,50dB -0,99 dB 

Schaerweijdelaan 1,17 dB 1,27 dB 

Route Utrechtseweg / Dorpsstraten / Lageweg 0,74 dB 0,87 dB 

Tabel 7a: Maximale effecten bij indicatieve toetsing aan Wet geluidhinder (ten opzichte van de huidige situatie) 

Bij het bepalen van de toetswaarde is geen rekening gehouden met eventueel verleende hogere waarden omdat de 
maatregelen worden getroffen binnen niet-gezoneerde wegen. De toetswaarde is in dit geval de heersende 
geluidsbelasting, en waar deze lager is dan de voorkeurswaarde van 48 dB, de voorkeurswaarde. 
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Nadere analyse variant centrumvisie 
De aanvullende berekeningen geven aan dat in de variant centrumvisie bij Het Rond sprake is van 
een toename van (afgerond) 2 dB. Het rekenpunt punt wat het betreft is weergeven in onderstaande 
figuur. In de variant eindvoorstel wijkverkeersplannen blijft de toename onder 1,5 dB. 

Figuur 5.3.2a: Weergave rekenpunt waar langs een weg met geluidszone sprake is van een toename van 1,5 dB of 
meer 

De toename kan op eenvoudige wijze worden weggenomen door op Het Rond een maximumsnelheid 
van 30 km/uur in te stellen, of Het Rond te voorzien van asfalt of stille klinkers. De gemeente kiest 
voor de optie van het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 30 km/uur. 

Nadere analyse variant eindvoorstel wijkverkeersplannen 
In de variant eindvoorstel wijkverkeersplannen is langs de Jagersingel sprake van een toename van 
(afgerond) 2 dB. Deze toename treedt alleen op bij het ziekenhuis. Gezien de complexe situatie op 
deze locatie is meer gedetailleerd onderzoek noodzakelijk, waarbij de omgeving en het gebouw 
nauwkeurig in een rekenmodel wordt ingevoerd. Wel kan het eventuele reconstructie-effect worden 
opgeheven als de Jagersingel (binnen de bebouwde kom, tussen de Professor Lorentzlaan en de 
komgrens) als 30 km/uur-gebied wordt ingericht. De gemeente kiest ervoor deze maatregel te treffen. 
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7. Conclusie 

Het voorliggend rapport is opgesteld om inzicht te geven van de akoestische effecten van het 
doorvoeren van verkeersmaatregelen uit de centrumvisie. Uit berekeningen blijkt dat er wegvakken 
zijn waar een significante toename is van de geluidsbelasting, maar langs een aantal wegen neemt 
het geluidsniveau af. 

Leefbaarheid 
Om te beoordelen hoe door de centrumvisie het akoestisch leefklimaat wijzigt, is het aantal 
geluidsgehinderden bepaald. In de onderstaande tabel 8b is per variant het aantal inwoners in het 
plangebied weergegeven dat naar verwachting geluidshinder ondervinden. 

Aantal bewoners met Geluidshinder bewoners langs 
Te verwachten geluidhinder geluidshinder beschouwde wegen 

huidige situatie (2015) 2698 16,0% 
autonome groei van het verkeer (2025) 2752 16,3% 
centrumvariant (2025) 2700 16,0% 
Eindvoorstel wijkverkeersplannen (2025) 2635 15,6% 

Tabel 7a: effect geluidshinder vanwege varianten 

Uit de analyse van de leefbaarheid blijkt dat als de gemeente geen maatregelen treft het aantal 
geluidsgehinderden in de toekomst toeneemt. Bij het uitvoeren van de variant centrumvisie neemt het 
aantal gehinderden af ten opzichte van de autonome situatie. In de variant eindvoorstel 
wijkverkeersplannen wordt het laagste percentage gehinderden bereikt. 

Kwantitatieve analyse 
Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat voor het grootste deel de toename beperkt blijft tot maximaal 
1,5 dB, zie onderstaande tabel. Deze toename is op basis van de Wgh acceptabel. De Wgh geeft ook 
aan dat toenames van 5 dB of meer alleen zijn toegestaan als er bij minimaal evenveel adressen een 
gelijkwaardig afname optreedt. Volgens onderstaande tabel wordt aan dit aspect voldaan. 

Centrumvisie Eindvoorstel Centrumvisie Eindvoorstel 
Toename 

t.o.v. huidige wijkverkeersplannen t.o.v. autonome wijkverkeersplannen t.o.v. 
geluidsbelasting 

situatie t.o.v. huidige situatie situatie autonome situatie 

> 5 dB 126 2 12 0 

1,5-5dB 604 461 670 280 

0-1,5dB 1853 1815 1702 1693 

-5 dB - 0 dB 1432 1830 1627 2121 

< -5 dB 233 87 237 101 

Tabel 7b: Aantal adressen waar sprake is van een toe- of afname van de geluidsbelasting, ten opzichte van huidige 
situatie 

Ten opzichte van de autonome situatie voor 2025 is ook in de variant centrumvisie sprake van meer 
toenames dan afnames. Het aandeel toenames is wel lager dan ten opzichte van de 2015. In de drie 
andere varianten is sprake van meer afnames dan toenames, wat betekent dat in zijn totaliteit naast 
een verbetering in de leefkwaliteit (zie paragraaf 5.1) ook een verbetering optreedt in de afzonderlijke 
geluidbelastingen bij de woningen. 

Uit indicatieve berekeningen blijkt dat in de variant centrumvisie, ten gevolge van de toegenomen 
verkeersdrukte op Het Rond (gezoneerde weg) sprake kan zijn van een reconstructie in de zin van de 
Wet geluidhinder. Door op Het Rond de maximumsnelheid terug te brengen naar 30 km/uur, of door 
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Het Rond te voorzien van asfalt of stille klinkers, kan dit effect worden opgeheven. De gemeente kiest 
ervoor op Het Rond een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen. In de variant eindvoorstel 
wijkverkeersplannen is op Het Rond geen sprake meer van een toename van (afgerond) 2 dB, maar 
wel langs de Jagersingel. Deze toename treedt op bij het ziekenhuis. Hier kan het eventuele 
reconstructie-effect worden opgeheven door op de Jagersingel (binnen de bebouwde kom) een 
maximumsnelheid in te stellen van 30 km/uur. De gemeente kiest ervoor deze maatregel te treffen. 
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Centrumvisie leist; akoestisch onderzoek 

BIJLAGE 1. Toelichting op verkeersplannen 

Centrumvisie 
De centrumvisie omvat op hoofdlijnen de volgende verkeersontwikkelingen (bron 
https://www.centrumzeistvernieuwt.nl/projectlcentrumvisie/): 

1. Het verkeer wordt effectief en efficiënt naar en van het kernwinkelgebied geleid. AI vanaf de 
toegangswegen wordt de bezoeker er met een duidelijke en dynamische bewegwijzering naartoe 
geleid. De entrees van de parkeergarages worden uitnodigend gemaakt. 

2. De hele Slotlaan krijgt de allure die zij al heeft in het deel vanaf het gemeentehuis tot aan de 1 e 
Hogeweg. De auto is er nadrukkelijk te gast. Verkeersremmende maatregelen zorgen daarvoor. 
Auto's worden vanaf de Slotlaan naar de parkeerplaatsen Slotlaan 1, 2 en 3 geleid. 

3. Het Emmaplein met daaronder parkeervoorzieningen ligt een halve verdieping boven het 
maaiveld. Dit hoogteverschil wordt op alle toegangspaden en passages beter benut. Het 
Emmaplein verandert van een saai tochtgat in een gezellig verblijfsgebied, waarin jong en oud en 
arm en rijk graag vertoeven. 

4. Het deel van de Weeshuislaan tussen de Slotlaan en de Antonlaan wordt functioneel en visueel bij 
het kernwinkelgebied getrokken en dus auto- en busvrij gemaakt. 

5. De infrastructuur van de 1 e Hogeweg wordt verbeterd, ook wordt de ingang van de parkeergarage 
Hogeweg aangepakt. De kruisingen met de Voorheuvel en de Slotlaan bieden ruimte voor 
terrassen. 

G. In- en uitgang van de parkeergarage Hogeweg zijn een belemmering in doorstroming en 
winkelfront. De twee (te smalle) in en uitgangen voor autoverkeer, gecombineerd met een 
vrachtwagen in- en uitgang, dienen te worden geoptimaliseerd zodat de onderbreking van het 
winkelfront geringer wordt en doorstroming wordt verbeterd. 

Om dit te realiseren zijn de volgende verkeersmaatregelen noodzakelijk (bron: 
https ://www.centrumzeistvernieuwt.nl/projectlverkeer/) : 

1. Afsluiten Jagerlaan ter hoogte van Slotlaan 
2a. Openstellen busstation richting de Boulevard 
2b. Afsluiten Korte Steynlaan 
2c. Afsluiten Geiserlaan ter hoogte van Steynlaan 
3. Eenrichtingsverkeer tunnel Meester de Klerkstraat richting Weeshuislaan 
4. Tweerichtingsverkeer Oude Arnhemseweg, tussen Montaubanstraat en Lommerlust 
5. Afsluiten Rozenstraat ter hoogte van Voorheuvel 
Ga. Afsluiten tunneltje Klinker voor autoverkeer (verwijderen 2 rotondes) 
Gb. Afsluiten (korte) Weeshuislaan ter hoogte van Slotlaan 
Gc. Eenrichtingsverkeer Slotlaan, tussen (korte) Weeshuislaan en 1 e Hogeweg 
7. Afsluiten parkeergarage Voorheuvel ter hoogte van de markt 
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Centrumvisie Zeist; akoestisch onderzoek 

Wijkverkeersplan Jagerlaan, Torenlaan, Cronjélaan en omgeving 
In dit plan zijn de volgende aanvullende maatregelen opgenomen (bron: 
https://www.centrumzeistvernieuwt.nl/projectlverkeer/wijkverkeersplan-jagerlaan-torenlaan-cronjelaan 
en-omgeving£): 

• Eenrichtingsverkeer op de Jagerlaan, tussen de Costerlaan en de Torenlaan, richting de 
Torenlaan; 

• Eenrichtingsverkeer op de Cronjélaan, tussen de Steynlaan en de Jagerlaan, richting de 
Jagerlaan. 

• Eenrichtingsverkeer op de Costerlaan richting de Jagerlaan, vanaf de Steynlaan (m.u.v. deel 
tussen Krugerlaan en het hofje); 

• Eenrichtingsverkeer op de Jagerlaan richting de Antonlaan vanaf de Costerlaan; 
• Eenrichtingsverkeer op de Krugerlaan richting de Steynlaan vanaf de Joubertlaan. 

Wijkverkeersplan Wilhelminapark en Lyceumkwartier-Zuid 
In dit plan zijn de volgende aanvullende maatregelen opgenomen (bron: 
https:l/www.centrumzeistvernieuwt.nl/projectlverkeer/wijkverkeersplan-wilhelminapark-en 
Iyceumkwartier-zuid/): 

• éénrichtingsverkeer op de Stationslaan, tussen de Pauw van Wieldrechtlaan en de Slotlaan, 
richting de Slotlaan; 

• éénrichtingsverkeer op de Bethanielaan omdraaien; 
• éénrichtingsverkeer op de Pauw van Wieldrechtlaan, richting de Stationslaan; 
• éénrichtingsverkeer op de Lyceumlaan, tussen de Fransen van de Puttelaan en de Boulevard, 

richting de Boulevard; 
• éénrichtingsverkeer op de Professor Lorentzlaan, tussen de Boslaan en Aristoteleslaan, richting 

de Aristoteleslaan. 
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Centrumvisie Zeist; akoestisch onderzoek 

BIJLAGE 2. Figuren met geluidseffecten 

BIJLAGE 2.1 Figuren bij hoofdstuk 6 

In deze figuren is weergegeven waar sprake is van een toename van 1,5 dB of meer, of een lagere 
toename. Een en ander volgens de systematiek die in hoofdstuk 6 is beschreven. De blauwe punten 
betreft adressen waar, in de beschouwde variant, de geluidsbelasting lager is dan de 
voorkeurswaarde van 48 dB. 
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Centrumvisie Zeist; akoestisch onderzoek 

BIJLAGE 2.2 Figuren bij hoofdstuk 6.1 (nadere analyse) 

In de figuren in deze bijlage zijn enkel de adressen weergegeven waar in de betreffende variant de 
geluidsbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB. Vervolgens is meer gedetailleerd de 
toe- of afname weergegeven. 

Ook zijn in deze bijlage de effecten voor 2025 weergegeven. 
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Centrumvisie Zeist; akoestisch onderzoek 

BIJLAGE 3. Berekening geluidshinder van adrespunten 

In onderstaande tabel is met de voornoemde dosis-effectrelatie per variant berekend hoeveel 
inwoners naar verwachting geluidshinder ondervinden. 

Dosis-effectrelatie volgens Regeling Omgevingslawaai (Staatscourant 16 juli 2004, nr. 134) 

%gehinderden 

wegverkeer 

<40 0 

40-45 (*) 4 

45-49 (*) 8 

50-54 (*) 14 

55-59 21 

60-64 30 

65-69 41 

70-74 54 

75 of hoger 61 

(*) uit figuur hoofdstuk 6a; waarden niet in richtlijn 

per adrespunt qemiddeld 2,2 inwoners 
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Centrumvisie Zeist; akoestisch onderzoek 

BIJLAGE 4. Omschrijving wettelijk kader Wet geluidhinder 

Wettelijke verplichtingen 
De Wet geluidhinder (Wgh) is het wettelijke kader voor het toegestane geluid bij geluidsgevoelige 
objecten, zoals woningen en scholen die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van een weg: de 
geluidszone. De Wgh stelt voorwaarden aan de akoestische gevolgen bij geluidsgevoelige objecten 
vanwege aanpassingen van wegen (reconstructie van de weg Wgh). 

Grenswaarden aanpassingen van wegen 
De wegbeheerder (gemeente) moet bij wegaanpassingen onderzoeken of er sprake van een 
'reconstructie van een weg' in de zin van de Wet geluidhinder (reconstructie Wgh). Er is sprake van 
een reconstructie Wgh als binnen een periode van 10 jaar" na realisering van de wijziging aan de 
weg, de geluidsbelasting bij geluidsgevoelige objecten ten minste 1,50 dB hoger is dan de 'huidige 
situatie'. 

De geluidsbelasting in de 'huidige situatie' is de laagste waarde van: 
• de heersende waarde; dit is de situatie in hetjaar vóór de aanpassingen, in dit onderzoek is 

uitgegaan van het peiljaar 2015. Als de heersende waarde lager is dan de in de Wgh genoemde 
voorkeurswaarde van 48 dB, dan geldt hier de voorkeurswaarde; 

• een eerder vastgestelde hogere waarde Wgh; dit is de geluidsbelasting die hoger is dan de 
voorkeurswaarde en is vastgelegd ten tijde van het bestemmen van een geluidsgevoelig object. 

Bij geluidsgevoelige objecten waar sprake is van een reconstructie Wgh moet de wegbeheerder 
(gemeente) onderzoeken of geluidsreducerende maatregelen aan de bron en in de overdracht 
mogelijk en haalbaar zijn. Als dit niet het geval is en het betreft wegen met een geluidszone dan dient 
het college van burgemeester en wethouders bij geluidsgevoelige objecten een hogere waarde vast te 
stellen. Deze hogere waarde mag niet hoger zijn dan 5 dB boven een eerder vastgestelde hogere 
waarde. Bovendien mag, in het kader van een reconstructie, de vast te stellen hogere waarde niet 
hoger zijn dan 68 dB. 

De wegbeheerder moet in geval van reconstructie Wgh tevens onderzoeken of de betrokken adressen 
opgenomen zijn in de gemeentelijke saneringsvoorraad. Dit is een lijst met gebouwen die mogelijk in 
aanmerking komen voor geluidsanering. 

Bij geluidsgevoelige objecten waar sprake is van een reconstructie Wgh, moet de wegbeheerder 
onderzoeken of het wettelijk geluidsniveau binnen het betreffende object niet wordt overschreden. 
Indien er sprake is van overschrijding zal de wegbeheerder geluidsisolerende maatregelen aan de 
gevels moeten aanbieden. 

30 km/uur-wegen 
Wegen in het plangebied met een maximumsnelheid van 30 km/uur hebben geen geluidszone zoals 
bedoeld in de Wgh en zijn dan strikt genomen niet van toepassing. Uit jurisprudentie blijkt echter dat 
er wel inzicht is vereist in de geluidsbelasting ten gevolge van 30 km/uur wegen, vanwege het 
beginsel van een goede ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening) en een deugdelijke motivering 
(Algemene wet bestuursrecht). Daarom is in het gemeentelijk geluidbeleid vastgelegd dat ook 
aandacht geschonken moet worden aan de geluidsbelasting ten gevolge van 30 km/uur-wegen. Om te 
komen tot een goede ruimtelijke ordening en deugdelijk gemotiveerd besluit wordt hierbij aangesloten 
bij de systematiek van de Wet geluidhinder. Op het moment dat er sprake is van een toename is van 
1,5 dB of meer moet de gemeente aangeven waarom zij deze verhoging acceptabel vindt. 

3 Vanwege de autonome groei van het verkeer is dit meestal 10 jaar na realisatie. 
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De op 3 maart 2015 (14RV0069) vastgestelde centrumvisie bevat ook een verkeerscirculatieplan voor het 
centrum. De wijken Lyceumkwartier(-Zuid)/Wilhelminapark en 'Jagerlaan en omgeving' ondervinden 
ongewenste verkeerseffecten van de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum. Het college heeft op 6 
december 2016 (205418) besloten de verkeerscirculatiemaatregelen voor deze wijken met de benodigde 
ontwerp-verkeersbesluiten in procedure te brengen (publicatie op 16 januari 2017). Belanghebbenden hebben 
zienswijzen op deze ontwerp-verkeersbesluiten ingediend. Deze zienswijzen moeten door het college worden 
meegenomen in de heroverweging van de te nemen maatregelen, voordat wordt overgegaan tot het nemen 
van definitieve verkeersbesluiten. 
VOORGESTELD WORDT 
1) Te besluiten te reageren op de zienswijzen ingediend op de twee ontwerpverkeersbesluiten 
aangaande de verkeersmaatregelen in de wijk Lyceumkwartier(-Zuid)/ Wilhelminapark en de wijk Jagerlaan 
en omgeving conform de twee bijgevoegde nota's van beantwoording en de indieners van de zienswijzen per 
brief te informeren. 
2) Te besluiten voor de verkeersmaatregelen in de wijk Lyceumkwartier(-Zuid)/ Wilhelminapark, met 
uitzondering van het onderdeel 'instellen eenrichtingsverkeer Stationslaan', het definitieve verkeersbesluit in 
procedure te brengen. 
3) Te besluiten om het onderdeel 'Eenrichtingsverkeer Stationslaan' uit het ontwerpverkeersbesluit 
Lyceumkwartier-Zuid/Wilhelminapark te laten vervallen en het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving 
verder op te pakken in de uitwerking van de wijkverkeersplannen fase 2. 
4) Te besluiten voor de verkeersmaatregelen in de wijk Jagerlaan en omgeving het definitieve 
verkeersbesluit in procedure te brengen. 
5) Te besluiten de raad te informeren over de ontwikkelingen van bovenstaande beslispunten 1 tim 4. 
6) Te besluiten in te stemmen met de communicatieaanpak en publicatie van de verkeersbesluiten 
benoemd onder punten 2 en 4 medio augustus. 
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COLLEGEVOORSTEL BLZ: 3 

ONDERWERP 

VOORSTEL 
1) Te besluiten te reageren op de zienswijzen ingediend op de twee ontwerpverkeersbesluiten 
aangaande de verkeersmaatregelen in de wijk Lyceumkwartier(-Zuid)/ Wilhelminapark en de wijk 
Jagerlaan en omgeving conform de twee bijgevoegde nota's van beantwoording en de indieners van 
de zienswijzen per brief te informeren. 

2) Te besluiten voor de verkeersmaatregelen in de wijk Lyceumkwartier(-Zuid)/ Wilhelminapark, 
met uitzondering van het onderdeel'instellen eenrichtingsverkeer Stationslaan', het definitieve 
verkeersbesluit in procedure te brengen. 

3) Te besluiten om het onderdeel 'Eenrichtingsverkeer Stationslaan' uit het 
ontwerpverkeersbesluit Lyceumkwartier-Zuid/Wilhelminapark te laten vervallen en het verkeersveiliger 
maken van de schoolomgeving verder op te pakken in de uitwerking van de wijkverkeersplannen fase 
2. 

4) Te besluiten voor de verkeersmaatregelen in de wijk Jagerlaan en omgeving het definitieve 
verkeersbesluit in procedure te brengen. 

5) Te besluiten de raad te informeren over de ontwikkelingen van bovenstaande beslispunten 1 
tlm4. 

6) Te besluiten in te stemmen met de communicatieaanpak en publicatie van de 
verkeersbesluiten benoemd onder punten 2 en 4 medio augustus. 

INLEIDING 
De op 3 maart 2015 (14RV0069) vastgestelde centrumvisie bevat ook een verkeerscirculatieplan voor 
het centrum. De wijken Lyceumkwartier(-Zuid)/Wilhelminapark en 'Jagerlaan en omgeving' 
ondervinden ongewenste verkeerseffecten van de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum. 

Op 6 december 2016 heeft uw college besloten om de definitieve verkeersbesluiten voor de 
verkeersmaatregelen in het centrum in procedure te brengen. Naast deze verkeersbesluiten heeft uw 
college ook besloten de ontwerpverkeersbesluiten voor de verkeersmaatregelen uit de 
wijkverkeersplannen 'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier(-Zuid) en Wilhelminapark' in 
procedure te brengen. De (ontwerp)verkeersbesluiten voor de verkeersmaatregelen in het centrum en 
uit de wijkverkeersplannen zijn gepubliceerd op 16 januari 2017. De verkeersmaatregelen uit de 
wijkverkeersplannen opgenomen in de ontwerpverkeersbesluiten zijn noodzakelijk om ongewenste 
verkeerseffecten in de wijken 'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier(-Zuid) en Wilhelminapark' 
tegen te gaan. Het is daarom van belang dat de verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen 
gelijktijdig met de verkeersmaatregelen in het centrum worden geactiveerd. 

Wiikverkeersplannen 'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier(-Zuid) en Wilhelminapark' 
Na het publiceren van de ontwerpverkeersbesluiten voor de verkeermaatregelen in het centrum op 6 
april2016 zijn tussen april2016 en september 2016 met de wijken 'Jagerlaan en omgeving' en 
'Lyceumkwartier(-Zuid) en Wilhelminapark' gesprekken gevoerd over aanvullende 
verkeersmaatregelen in deze wijken (dus buiten het centrum) om ongewenste verkeereffecten 
veroorzaakt door de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum te voorkomen. Uit berekeningen 
met het verkeersmodel bleek dat in deze wijken door de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum 
ongewenste verkeersstromen ontstaan. In overleg met de wijken zijn twee wijkverkeersplannen 
opgesteld, waarin verkeersmaatregelen zijn bepaald die de ongewenste effecten in de woonwijken 
moeten beperken dan wel voorkomen. Klankbordgroepen uit de wijken zijn betrokken bij het opstellen 
van de wijkverkeersplannen en hebben via bijeenkomsten en e-mail kunnen reageren op de 
voorstellen. Dit heeft geresulteerd in twee wijkverkeersplannen voor Jagerlaan en omgeving en het 
Lyceumkwartiert -Zuid)/Wilhelminapark. 
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COLLEGEVOORSTEL BlZ: 4 

Ontwerpverkeersbesluiten wijkverkeersplannen 
Op 6 december 2016 heeft het college besloten twee ontwerp-verkeersbesluiten voor bovenstaande 
wijkverkeersplannen in procedure te brengen. De ontwerpverkeersbesluiten zijn op 16 januari 2017 
gepubliceerd en hebben 6 weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn stond voor 
belanghebbenden de mogelijkheid open om een zienswijze in te dienen. 

Ad 1. Ingediende zienswijzen 
In totaal hebben 38 personen en organisaties van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze 
in te dienen. 34 zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerp-verkeersbesluit 
Lyceumkwartier(Zuid)/Wilhelminapark. Een groot aantal van deze zienswijzen heeft dezelfde inhoud, 
omdat gebruik is gemaakt van een format. 3 zienswijzen gaan in op beide ontwerpverkeersbesluiten. 
En 1 zienswijze gaat in op het ontwerpverkeersbesluit Jagerlaan en omgeving. Hieronder zijn de 
meest genoemde onderwerpen weergeven. 

Onderwerp Reactie 
Onvrede over de (eerdere) besluitvorming over In onze ogen zijn belanghebbenden op 
het centrumplan. maar ook over de verschillende wijzen betrokken bij het tot stand 
verkeersbesluiten. De voorbereiding van de brengen van de verkeersmaatregelen in de 
besluitvorming is niet zorgvuldig uitgevoerd. verkeersdialoog, maar ook bij het opstellen van 

de wijkverkeersplannen. Sinds oktober 2015 zijn 
wij met de direct belanghebbenden in gesprek 
over de plannen. Bij het opstellen van de 
wijkverkeersplannen zijn verschillende varianten 
de revue gepasseerd. Uiteindelijk is gekozen 
voor de variant die de ongewenste effecten in de 
wijken het beste tegen gaan. 

Eenrichtingsverkeer Stationslaan leidt niet tot Uit het onderzoek naar het effect van de 
meer veiligheid op de Stationslaan nabij verkeersmaatregelen op de verkeersintensiteiten 
basisschool Het Spoor. valt op te maken dat met het instellen van 

eenrichtingsverkeer in de Stationslaan tussen de 
Prins Hendriklaan en Bethaniëlaan de 
hoeveelheid verkeer licht afneemt in de 
Bethaniëlaan. De verklaring hiervoor is dat de 
verschillende verkeersmaatregelen in Zeist 
invloed hebben op de routekeuze, zoals het 
afsluiten van de Korte Steynlaan. 

Het instellen van eenrichtingsverkeer in de 
Stationslaan tussen de Prins Hendriklaan en 
Bethaniëlaan is niet noodzakelijk voor het 
tegengaan van de ongewenste verkeerseffecten 
van de verkeersmaatregelen in het centrum. Met 
het instellen van dit eenrichtingsverkeer kan de 
verkeersveiligheid vergoot worden. Echter gaan 
we in wijkverkeersplan fase 2 eerst onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn om de 
verkeersveiligheid in de omgeving van de 
basisschool te vergroten. Na het instellen van de 
verkeerscirculatiemaatregelen uit het 
wijkverkeersplan en de herinrichting van de 
schoolomgeving wordt nagegaan het instellen 
van eenrichtingsverkeer nog nodig is. 

Door de eenrichtingsmaatregelen, worden de De verkeersveiligheid is integraal meegenomen 
verkeersstromen in de wijken verplaatst. Ook in de verkeersstudies. Verkeersveiligheid is 

onder andere een afgeleide van de hoogte van 
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heeft dit gevolgen voor de verkeersveiligheid. de verkeersintensiteiten. Ook is rekening 
gehouden met de wegencategorisering binnen 
Zeist, waarbij zoveel mogelijk verkeer wordt 
toebedeeld op de erf- of 
gebiedsontsluitingswegen. 

Daar waar infrastructurele aanpassingen 
plaatsvinden, is een verkeersveilig ontwerp altijd 
een van de uitgangspunten. Op de Lindenlaan 
worden aanpassingen gedaan om de 
verkeersveiligheid te borgen, daarnaast wordt in 
het wijkverkeersplan fase 2 nagegaan of andere 
situatie binnen de wijken Lyceumkwartier(-Zuid) 
en Wilhelminapark verbeterd kunnen worden. De 
verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen 
dragen ertoe bij dat een groot aantal straten 
rustiger worden dan de situatie zonder het 
wijkverkeersplan 

De voorbereiding van de besluitvorming schiet De effecten van de verkeersmaatregelen in het 
procedureel en inhoudelijk tekort; er is centrum en uit de wijkverkeersplannen zijn 
onvoldoende zorgvuldigheid betracht. zorgvuldig onderzocht met 

verkeersmodelberekeningen en door onderzoek 
Ook de noodzakelijke voorlichting over de te doen naar de milieueffecten. Alles is in overleg 
gevolgen van de voorgenomen maatregelen met belanghebbenden tot stand gekomen waar 
schiet procedureel en inhoudelijk tekort, ook hier 
is onvoldoende zorgvuldigheid betracht. meerdere varianten de revue gepasseerd zijn. Er 

zijn verschillende varianten onderzocht om tot 
het meest effectieve pakket aan maatregelen te 
komen binnen en buiten het centrum. 

Bewoners moeten na het instellen van de Het instellen van de verkeersmaatregelen uit 
maatregelen meer kilometers rijden om op hun beide wijkverkeersplannen zorgt voor extra 
bestemming te komen. kilometers. De verkeersmaatregelen zijn echter 

noodzakelijk om de ongewenste effecten van het 
doorgaande verkeer in de wijken tegen te gaan, 
waarmee de verkeersleefbaarheid in de wijken 
wordt geborgd. 

Een aantal bewoners vroegen zich af of de 
stijging op de Professor Lorentzlaan in de praktijk 
zo hoog wordt als het onderzoek met het 
verkeersmodel laat zien en of dit in verhouding 
staat tot het omrijden waarmee andere 
woonstaten in de wijk belast worden. In een 
bijeenkomst op 11 mei 2017 is dit besproken met 
mensen uit de o.a. Professor Lorentzlaan, 
Fransen van de Puttelaan en Aristoteleslaan. 
Hieruit bleek dat een groot deel van de 
aanwezigen het voorkomen van doorgaand 
verkeer door de woonwijken Lyceumkwartier(- 
Zuid) en Wilhelminapark belangrijk is om de 
woonwijken leefbaar te houden. Het instellen van 
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De ingediende zienswijzen zijn opgenomen in twee nota's van beantwoording: 
1. Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerpverkeersbesluit 210525 inzake het instellen 

van eenrichtingsverkeer op diverse straten in het kader van het wijkverkeersplan 
Lyceumkwartier (-Zuid) I Wilhelminapark (zie bijlage 1) 

2. Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluit 210519 inzake het instellen 
van eenrichtingsverkeer op diverse wegen in het kader van het wijkverkeersplan 'Jagerlaan en 
omgeving' (bijlage 2) 

De indieners van een zienswijze ontvangen de reactie op hun zienswijze via een brief. In deze brief 
wordt toegelicht in welke nota van beantwoording zij hun zienswijze en reactie van het college hierop 
kunnen raadplegen. De zienswijzen zijn in de nota's geanonimiseerd om de privacy van de indieners 
te waarborgen. 

Ad 2. Definitieve verkeersbesluit verkeersmaatregelen wijkverkeersplan Lyceumkwartier(-Zuid) 
I Wilhelmina park, met uitzondering van het onderdeel 'Eenrichtingsverkeer Stationslaan' 

Voor de verkeerscirculatiemaatregelen in de wijken buiten het centrum moeten definitieve 
verkeersbesluiten worden genomen. Deze verkeersbesluiten zijn noodzakelijk om de effecten van de 
verkeersmaatregelen in het centrum bij te sturen zodat de verblijfsfunctie van de straten niet zodanig 
aangetast wordt dat de leefbaarheid in het geding komt. Na publicatie van de verkeersbesluiten staat 
voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of redelijkerwijs kunnen aantonen dat zij 
niet in de gelegenheid waren om een zienswijze in te dienen de mogelijkheid open om beroep in te 
stellen bij de rechtbank. 

Verkeerscirculatiemaatregelen die ter inzage hebben gelegen 
In het wijkverkeersplan Lyceumkwartier(-Zuid) I Wilhelminapark zijn de volgende 
verkeerscirculatiemaatregelen opgenomen die de ongewenste verkeerseffecten veroorzaakt door de 
verkeersmaatregelen in het centrum moeten tegengaan. 

• Het uitbreiden van de werkingstijd van eenrichtingsverkeer in de Verlengde Slotlaan. Dit is nu 
van maandag tim vrijdag tussen 8:00 en 9:00 uur. Dit wordt uitgebreid naar permanent 
eenrichtingsverkeer, dus 7 dagen per week en 24 uur per dag; 

• Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Lyceumlaan tussen de Fransen van de Puttelaan 
en de rotonde Boulevard-Verlengde Slotlaan-Lyceumlaan-Slotlaan-Antonlaan van de Fransen 
van de Puttelaan richting de rotonde; 

• Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Pauw van Wieldrechtlaan tussen de Boslaan en 
Fransen van de Puttelaan richting de Fransen van de Puttelaan; 

• Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Professor Lorentzlaan tussen de Boslaan en 
Aristoteleslaan richting de Aristoteleslaan; 

• Het instellen van eenrichtingsverkeer in de Stationslaan tussen de Prins Hendriklaan en 
8ethaniëlaan richting de Bethaniëlaan; 

Bijeenkomst Professor Lorentzlaan 
Op 6 december 2016 heeft college besloten dat in overleg met een vertegenwoordiging uit de 
omgeving Professor Lorentzlaan/Fransen van de Puttelaan en de wijkverenigingen wordt gegaan over 
het moment waarop het eenrichtingsverkeer in de Professor Lorentzlaan wordt ingesteld. Op 11 mei 
2017 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over het moment waarop het eenrichtingsverkeer op de 
Professor Lorentzlaan zou moeten worden ingesteld. Tijdens deze bijeenkomst hebben de 
aanwezigen hun ideeën over het moment en de vorm van het eenrichtingsverkeer laten horen. Het 
eenrichtingsverkeer wordt als goede maatregel gezien om de ongewenste verkeersstroom door de 
wijken tegen te gaan. Deze aanwezigen verschillen van mening over het moment waarop het 
eenrichtingsverkeer geëffectueerd zou moeten worden. Een deel is van mening dat dit gelijktijdig met 
de overige maatregelen moet gebeuren, terwijl een ander deel van de aanwezigen liever wenst te 
wachten tot het moment dat de effecten zichtbaar zijn. 
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Daarnaast is tijdens de bijeenkomst de suggestie geopperd om het eenrichtingsverkeer op Professor 
Lorentzlaan in te stellen tussen Boslaan en Fransen van de Puttelaan in plaats van tussen de Boslaan 
en Aristoteleslaan Met het verlengen van het eenrichtingsverkeer wordt de-kans op het negeren van 
het eenrichtingsverkeer volgens de aanwezigen verkleind. Daarnaast hebben een aantal aanwezigen 
aangegeven dat ze graag zien dat er een uitzondering komt voor bestemmingsverkeer. 

Definitieve verkeerscirculatiemaatregelen 
De Ingediende zienswijzen geven aanleiding om zoals onder Ad 2 beschreven het instellen van 
eenrichtingsverkeer op de Stationslaan van de Prins Hendriklaan naar de Bethaniëlaan te schrappen. 
Het eenrichtingsverkeer op de Professor Lorentzlaan wordt ingesteld van de Boslaan naar de Fransen 
van de Puttelaan met een uitzondering voor bestemmingsverkeer. De politie heeft aangegeven dat de 
het eenrichtingsverkeer op de Professor Lorentzlaan met uitzondering van bestemmingsverkeer lastig 
te handhaven is. Na een jaar wordt deze maatregel geëvalueerd om na te gaan of deze voldoende 
effect heeft en of aanpassinçen noodzakelijk voor de handhaafbaarheid van de verkeersmaatregel. 
Voor de overige verkeersmaatregelen is gezien de zienswijzen geen aanleiding om de 
verkeersmaatregelen aan te passen. In het verkeersbesluit zijn de volgende verkeersmaatregelen 
opgenomen: 

• Het uitbreiden van de werkingstijd van eenrichtingsverkeer in de Verlengde Slotlaan. Dit is nu 
van maandag tim vrijdag tussen 8:00 en 9:00 uur. Dit wordt uitgebreid naar permanent 
eenrichtingsverkeer, dus 7 dagen per week en 24 uur per dag; 

• Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Lyceumlaan tussen de Fransen van de Puttelaan 
en de rotonde Boulevard-Verlengde Slotlaan-Lyceumlaan-Slotlaan-Antonlaan van de Fransen 
van de Puttelaan richting de rotonde; 

• Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Pauw van Wieldrechtlaan tussen de Boslaan en 
Fransen van de Puttelaan richting de Fransen van de Puttelaan; 

• Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Professor Lorentzlaan tussen de Boslaan en 
Fransen van de Puttelaan richting de Fransen van de Puttelaan met een uitzondering voor 
bestemmingsverkeer. 

Bovenstaande in te stellen eenrichtingswegen worden uitgezonderd voor (bromjfietsers. 

Het definitieve verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast worden deze op 
brede wijze gecommuniceerd binnen Zeist via www zeist. nl, huis-aan-huisbrief en 
www.centrumzeistvernJeuwt.nl. Ook krijgen alle indieners van een zienswijze persoonlijk bericht per 
brief over hun ingebrachte zienswijze. 

Ad 3. Het onderdeel 'Eenrichtingsverkeer Stationslaan' van het ontwerpverkeersbesluit 
Lyceumkwartier-ZuidlWilhelminapark te laten vervallen 

Een van de verkeersmaatregelen in het ontwerpverkeersbesluit 'instellen van eenrichtingsverkeer op 
diverse straten in het kader van het wijkverkeersplan Lyceumkwartier(-Zuid) I Wilhelminapark' is het 
instellen van eenrichtingsverkeer op de Stationslaan van de Prins Hendriklaan naar de Bethaniëlaan 
Een groot deel van de ingediende zienswijzen op dit ontwerpverkeersbesluit gaat in op het 
eenrichtingsverkeer in de Stationslaan Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Stationslaan heeft 
geen directe relatie met het tegengaan van de ongewenste verkeerseffecten in het Wilhelminapark 
veroorzaakt door de verkeersmaatregelen in het centrum. Het eenrichtingsverkeer op de Stationslaan 
heeft als belangrijkste doelom de verkeersveiligheid ter hoogte van basisschool Het Spoor te 
verbeteren. Deze maatregel is na een eerder overleg met de omgeving in het pakket aan maatregelen 
voor het wijkplan Lyceumkwartier(-Zuid)/Wilhelminapark opgenomen. 

De meeste indieners van een zienswijze vragen zich af of de verkeersveiligheid met het instellen van 
eenrichtingsverkeer wordt verbeterd. GezIen deze verkeersmaatregel niet tot doel heeft om 
ongewenste verkeerseffecten veroorzaakt door de verkeersmaatregelen in het centrum tegen te gaan 
is het gewenst om deze situatie te betrekken In wijkverkeersplan fase 2. In het kader van 
wIjkverkeerplan fase 2 kan nader bekeken worden welke verkeersmaatregelen bijdragen aan het 
verbeteren van de verkeersveiligheid ter hoogte van de basisschool. Na realisatie van de overige 
verkearscirculatiernaatregelen in de wijk en verbetering van de verkeersveiligheid rondom de school 
wordt gekeken of mvoenng van eenrichtingsverkeer nog wel nodig is. 
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Ad 4. Definitieve verkeersbesluit verkeersmaatregelen wijkverkeersplan 'Jagerlaan en 
omgeving' 

Het ontwerpverkeersbesluit voor de verkeersmaatregelen uit het wijkverkeersplan Jagerlaan en 
omgeving heeft ook ter inzage gelegen. Belanghebbenden konden na publlcane binnen zes weken 
hun zienswijze kenbaar maken Hierop zijn vier zienswijzen ingediend. Een van de zienswijzen is 
buiten de termijn bmnen gekomen. Deze is welopgenomen in de nota van beantwoording met de 
kanttekening dat deze buiten de termijn is ingediend. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om het 
ontwerpverkeersbesluit aan te passen. 

De volgende verkeersmaatregelen zijn in het verkeersbesluiten opgenomen: 
• Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Costerlaan tussen de Steynlaan en Krugerlaan en 

tussen het hofje ter hoogte van de Costerlaan huisnummer 11 en de Jagerlaan met het 
eenrichtingsverkeer van de Steynlaan richting de Jagerlaan; 

• Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Krugerlaan tussen de Joubertlaan en Steynlaan, 
van Joubertlaan richting de Steynlaan; 

• Het instellen van eenrichtingsverkeer op Jagerlaan tussen de Costerlaan en Antonlaan, met 
de rijrichting van de Costerlaan naar de Antonlaan: 

• Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Cronjélaan, van Steynlaan naar Jagerlaan; 
Bovenstaande in te stellen eenrichtingswegen worden uitgezonderd voor (brom}fietsers. 

Voor bovenstaande verkeerscirculatiemaatregelen moet een definitief verkeersbesluit worden 
genomen. Na publicatie van het verkeersbesluit staat voor belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend of redelijkerwijs kunnen aantonen dat zij niet in de gelegenheid waren om een 
zienswijze in te dienen de mogelijkheid open om beroep in te stellen bij de rechtbank. 

Het definitieve verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast worden deze op 
brede wijze gecommuniceerd binnen Zeist via www.zeist.nl.huis-aan-huisbrief en 
www.centrurnzeistvernieuwt.nl Ook krijgen alle indieners van een zienswijze persoonlijk bericht per 
brief over hun ingebrachte zienswqze. 

Ad 5. Raadsinformatiebrief 
Er wordt voorgesteld om de gemeenteraad te Informeren over de procedure van de definitieve 
verkeersbeshnten en de inhoudelijke wijzigingen ten aanzien van de Stationslaan en Professor 
Lorentzlaan. De brief tS als bijlage bij dit collegevoorstel bijgevoegd Na het zomerreces is een 
informele raadsbijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst kunnen raadsleden vragen stellen over het 
collegebesluit. 

Ad 6: communicatie verkeersbesluiten 
Communicatie vormt een belangrijk onderdeel in de verkeersbesluitprocedure. Ook om de 
verkeersmaatregelen in het juiste perspectief tot de centrumvisie te plaatsen: groen gezond en 
gastvrij. De iljn van de commurucatie is van specifiek naar breed oftewel van directbetrokkenen naar 
Zeist-breed zoals ook in januari 2016 is gehanteerd bij de publicatie van de verkeersbesluiten Op 6 
december 2016 heeft het college ingestemd met het communicatieplan. Dit plan hanteren we ook voor 
de communicatie rondom de wijkverkeersplannen en procedures. We gebruiken hiervoor verschillende 
communicatiekanalen: 

• Wettelijk gezien hoeven de verkeersbesluiten uitsluitend in de Staatscourant gepubliceerd te 
worden. Om de samenleving van Zeist goed te informeren wordt de publicatie en informatie 
via extra middelen gedeeld. 

e Informatie wordt breed verspreid OVer de genomen besluiten en bijbehorende procedure 
verstrekken we op de website www.centrurnzeistvernieuwt nl en via de diverse randkanalen - 
sociale media, de Nieuwsbode, de gemeentepagina en de digitale nieuwsbrief Ook worden 
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direct belanghebbenden in de wijken 'Jagerlaan en omgeving' en Lyceumkwartier(-Zuid)/ 
Wilhelminapark' geïnformeerd met een huis-aan-huis brief. 

• Informatiebrief I mailing naar huishoudens in de wijken Jagerlaan en omgeving, 
Lyceumkwartier(-Zuid) en Wilhelminapark over de wijkverkeersplannen en bijbehorende 
verkeersbesluitprocedure. 

Na publicatie in onder meer de Staatscourant liggen de verkeersbesluiten zes weken ter inzage. 
Binnen de inzagetermijn staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om beroep in te stellen bij 
de rechtbank. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of wie kan aantonen dat hij/zij 
redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen, hebben de mogelijkheid om bij de 
rechtbank beroep in te stellen. De rechtbank informeert de gemeente als een beroep wordt ingesteld 
en plannen zij een hoorzitting in. 

Publicatie van verkeersbesluiten 
De verkeersbesluiten worden zoals hierboven aangegeven in de Staatscourant. Na publicatie staat 
voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of wie kan aantonen dat hij/zij 
redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen, voor een termijn van zes weken de 
mogelijkheid open om bij de rechtbank beroep in te stellen. 

Relatie met procedure verkeersmaatregelen binnen het centrum 
De beroepen ingesteld tegen de verkeersbesluiten voor de verkeersmaatregelen binnen het centrum 
worden door de rechtbank ter zitting behandeld op 17 augustus. Voor de procedure is het van belang 
dat de verkeersbesluiten voor deze zittingsdatum zijn gepubliceerd. Het is daarom gewenst om de 
verkeersbesluiten van de wijkverkeersplannen in halverwege augustus te publiceren. De wettelijke 
beroepstermijn bedraagt 6 weken, waardoor een ieder in de gelegenheid is om beroep in te stellen 
ondanks bijvoorbeeld een vakantie. 

Doel van het voorstel (SMART) 

Kennisnemen van de zienswijzen en uitkomst van de wijkverkeersplannen. ·De verkeersbesluiten voor 
de verkeersmaatregelen uitde wijkverkeersplannen vaststellen en in procedure brengen. 

ARGUMENTEN 

• De verkeersmaatregeren uit de wijkverkeersplannen gaan ongewenste verkeerseffecten 
vanuit de centrumvisie in oml.iggende woonwijken daarbuiten zo veer als mogelijk tegen en 
zijn daarmee effectiet 

• Ook al kunnen de verkeersmaatregelen binnen het centrum niet bij iedereen op draagvlak 
rekenen, als de verkeersmaatregelen binnen het centrum het uitgangspunt zjjn, dan is er 
draagvlak voor de aanvullende verkeersmaatregelen buiten het centrum, 

• Het proces met beide wijken is zorgvuldig doorlopen. _ 
• Aan de raad is toegezegd dat zij geïnformeerd worden over het doorlopen proces en het 

vervolgproces rondom de verkeersbesluiten, zoals de afhandeling van de zienswijzen. Ook 
zou een integraal plan gepresenteerd worden. De raadsinformatiebrief voorziet hierin. 

• De effecten van de verkeersmaatregelen zijn doorgerekend met het verkeersmodel en hef 
milieu model. Of en in welke mate deze effecten daadwerkelijk optreden is altijd onzeker. 
Rondom het moment wanneer verkeersmaatregelen worden gerealiseerd worden metingen 
verricht zodat de daadwerkelijke effecten zichtbaar worden en indien nodige aanvullende 
passende maatregelen kunnen worden getroffen. 

KANTTEKENING EN 

• Verkeerscirculatiemaatregelen kennen altijd voorstanders en tegenstanders, het bereiken van 
volledig draagvlak is dan vrijwel altijd een onhaalbare opgave. De maatregelen dienen in dit 
geval het algemene belang voor de leefbaarheid in de wijken rondom het centrum. 
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• Indien een of meerdere verkeersbesluiten worden vernietigd door de rechtbank en/of Raad 
van State dan kunnen de in het verkeersbesluit opgenomen verkeersmaatregelen niet worden 
geeffectueerd of als ze al zijn ingesteld moeten deze worden teruggedraaid. 

• De verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen hangen direct samen met de 
verkeersmaatregelen binnen het centrum. Als een of meerdere verkeersbesluiten binnen het 
centrum worden vernietigd dan heeft dit consequenties voor een of meerdere 
verkeersmaatregelen In de wijkverkeersplannen. 

• De politie heeft aangegeven dat het eenrichtingsverkeer op de Professor Lorentzlaan met 
uitzondering van bestemmingsverkeer lastig te handhaven is. We gaan met de verkeerspolitie 
is gesprek over handhaving van deze verkeersmaatregelen, maar dan in brede zin. 

FINANCIËLE TOELICHTING 

De kosten voor de verkeersmaatregelen zijn beperkt, in de meeste gevallen moeten slechts 
verkeersborden worden vervangen Wel zijn er proceskosten (personele inzet) die worden 
opgevangen vanuit het budget centrumvisie. 

JURIDISCHE ASPECTEN 

Verkeersbesluiten voor verkeersmaatregelen uit wijkverkeersplannen 
De twee verkeersbesluiten voor de maatregelen uit de wijkverkeersplannen worden na besluitvorming 
gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast worden deze op brede wijze gecommuniceerd binnen 
Zeist via www.zelst.n', huis-aan-huisbrief en www.centrumzeistvernieuwt.nl. De publicatie in de 
Staatscourant is wettelijk verplicht. Bekendmaking via andere communicatiekanalen is een extra 
service voor belanghebbenden om hen te wijzen op de besluiten. 

Zij die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpverkeersbesluiten, worden per brief 
geïnformeerd over de beantwoording van hun zienswijze. 

Beroep 
De definitieve verkeersbesluiten liggen na publicatie zes weken ter inzage. Binnen de inzagetermijn 
kunnen zij die een zienswijze hebben ingediend of redelijkerwijs kunnen aantonen dat zij niet in de 
gelegenheid waren om een zienswijze in te dienen, beroep instellen bij de rechtbank. Indien men geen 
zienswijze heeft ingediend, kan geen beroep ingesteld worden. 

DUURZAME ASPECTEN 

Ook beogen de aanvullende verkeersmaatregelen buiten het centrum een bijdrage te leveren aan 
verbetering van de verkeersveiligheid en leetbaarheid in de wijken. 

UITVOERING 

Verkeersbesluiten voor verkeersmaatregelen uit wiikverkeersplannen 

Publicatie van de verkeersbesluiten 
Beroepsfase 

Medio au ustus 2017 ------------------~ 3 e kwartaal 2017; behandeling mogelijk 
ingestelde beroepen afhankelijk van planning I rechtbank _j ~--~---------- - --- 

Effectueren verkeersmaatregelen binnen het centrum en in de wijken 
De verkeersmaatregelen binnen het centrum worden geeffectueerd nadat de rechtbank uitspraak 
heeft gedaan inzake de inmiddels ingestelde beroepen. Gelijktijdig met het effectueren van de 
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verkeersmaatregelen in het centrum worden ook de verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen 
geëffectueerd ongeacht of beroep wordt ingesteld tegen een van de verkeersbesluiten. Het 
effectueren van deze verkeersmaatregelen is namelijk noodzakelijk om de ongewenste 
verkeerseffecten in de wijken tegen te gaan. 

Communicatie en Informatie en Automatisering 

Zie hiervoor ad 6. 

Bijlagen 

Bijlage 1: Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerpverkeersbesluit 210525 inzake het instelien 
van eenrichtingsverkeer op diverse straten in het kader van het wijkverkeersplan Lyceumkwartier ( 
Zuid) I Wilhelminapark 

Bijlage 2: Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluit 210519 inzake het instellen 
van eenrichtingsverkeer op diverse wegen in het kader van het wijkverkeersplan 'Jagerlaan en 
omgeving' 

Bijlage 3: visualisatie wijkverkeersplan Jagerlaan en omgeving 

Bijlage 4: visualisatie wijkverkeersplan Lyceumkwartier(-Zuid}Mlilhelminapark 

Bijlage 5: raadsinformatiebrief 

Bijlage 6: brief aan indieners van een zienswijze 

Bijlage 7: huis-aan-huis brief informatie verkeersbesluiten wijkverkeerplannen Jagerlaan en omgeving 
en Lyceumkwartier( -Zuid)lWilhelminapark 

Scandaturr: 05-07-20"; 7 
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<naam> 
<adres> 

Datum Ons kenmerk 

Uw kenmerk Burgerservicenummer 

Bijlage(n) Behandeld door Extern 

Onderwerp Reactie zienswijzen ontwerpverkeersbesluiten 'Jagerlaan en omgeving' en 
Lyceu mkwa rtier( -Zuid)lWilhelm inapark' 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 16 januari 2017 zijn twee ontwerpverkeersbesluiten gepubliceerd voor het instellen van 
verschillende verkeerscirculatiemaatregelen in de wijken 'Jagerlaan en omgeving' en 
'Lyceumkwartier(-Zuid)lWilhelminapark'. Deze verkeersmaatregelen zijn nodig om de verkeerseffecten 
veroorzaakt door de verkeersmaatregelen in het centrum in de hiervoor genoemde wijken te 
beperken. Na publicatie stond zes weken de mogelijkheid open om een zienswijze in te dienen. U 
heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en heeft een zienswijze tegen een of beide 
ontwerpverkeersbesluiten ingediend. I n deze brief vindt u informatie over de reactie van het college op 
uw zienswijze en de te doorlopen vervolgprocedure. 

Heroverweging ontwerpverkeersbesluiten 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de ingediende zienswijzen betrokken in haar 
heroverweging van de ontwerpverkeersbesluiten. Op 4 juli 2017 heeft het college besloten beide 
ontwerpverkeersbesluiten verder in procedure te brengen. Het gaat om de volgende 
ontwerpverkeersbesluiten: 

1. Ontwerpverkeersbesluit inzake het instellen van eenrichtingsverkeer op diverse straten in het 
kader van het wijkverkeersplan 'LyceumkwartierlWilhelminapark' (kenmerk 210525); 

2. Ontwerpverkeersbesluit inzake het instellen van eenrichtingsverkeer op diverse wegen in het 
kader van het wijkverkeersplan 'Jagerlaan en omgeving' (kenmerk 210519). 

Wijzigingen ontwerpverkeersbesluit 'Lyceumkwartier(-Zuid)lWilhelminapark 
Het onderdeel 'Instellen eenrichtingsverkeer Stationslaan' van het ontwerpverkeersbesluit inzake het 
instellen van eenrichtingsverkeer op diverse straten in het kader van het wijkverkeersplan 
'LyceumkwartierlWilhelminapark' wordt niet verder in procedure gebracht. Het instellen van 
eenrichtingsverkeer in de Stationslaan is voortgekomen uit overleg met de wijkvereniging 
Wilhelminapark en ter verbetering van de verkeerssituatie ter hoogte van basisschool Het Spoor. De 
ingediende zienswijzen hebben echter aanleiding gegeven de maatregel te heroverwegen. Na de 
heroverweging zijn wij tot de conclusie gekomen dat het besluit tot instellen van eenrichtingsverkeer in 
de Stationslaan moet worden opgeschort. In het kader van het wijkverkeersplan fase 2 wordt 
onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de verkeerssituatie ter plaatse van de school te 
verbeteren. 
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Daarnaast heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over het eenrichtingsverkeer in de Professor 
Lorentzlaan. Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst heeft het college besloten om een 
uitzondering voor het bestemmingsverkeer aan het eenrichtingsverkeer in de Professor Lorentzlaan 
toe te voegen en het eenrichtingsverkeer in de Professor Lorentzlaan gelijktijdig met de overige 
maatregelen uit het wijkverkeersplan in te stellen. Daarnaast wordt het eenrichtingsverkeer ingesteld 
tussen de Boslaan en Fransen van de Puttelaan in plaats van tussen de Boslaan en Aristoteleslaan. 
Na 1 jaar wordt de verkeersmaatregel geëvalueerd door het meten van onder andere verkeersstromen 
en de bevindingen van de politie. 

Reactie zienswijze 
Voor het beantwoorden van de zienswijzen zijn twee nota's van beantwoording opgesteld. De 
beantwoording van uw zienswijze kunt u terugvinden in de nota van beantwoording - <invulveld> 
onder nummer <invulveld>. Vanwege de omvang van de nota's is ervoor gekozen deze digitaal 
beschikbaar te stellen. De nota's van beantwoording kunt u vinden via www.zeist.nl/<invullen>. Ook 
iggen alle nota's van beantwoording ter inzage in het gemeentehuis. 

Publicatie definitieve verkeersbesluiten 
Medio augustus 2017 worden de twee definitieve verkeersbesluiten voor de verkeersmaatregelen in 
de wijken 'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier(-Zuid)/Wilhelminapark' gepubliceerd in de 
Staatscourant. Daarnaast worden deze bekendgemaakt op de website http://www.zeist.nl/. De wijken 
'Jagerlaan en omgeving' en Lyceumkwartier(-zuid) en Wilhelminapark worden via een huis-aan-huis 
brief geïnformeerd over de publiestie van de verkeersbesluiten. Na publicatie liggen de 
verkeersbesluiten zes weken ter inzage. Na publicatie van de verkeersbesluiten staat voor 
belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend de mogelijkheid open om beroep in te stellen 
bij de rechtbank. Het is dan aan de rechter om een oordeel te vellen. In de publicatie van het 
verkeersbesluit staat aangegeven hoe u beroep kunt instellen. 

Vragen of opmerkingen? 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u per e-mail contact opnemen met projectleider 
Lars Matthijssen via het e-mailadreszeist@zeist.nl. Op de website www.centrumzeistvernieuwt.nlis 
ook meer achtergrondinformatie te vinden. 

Met vriendelijke groeten, 

Wouter Das 

Projectmanager Centrumvisie 
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Gemeente Zeist HR H- bn.:er 
<naam> 
<adres> 

Burgerservicenummer 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

Behandeld door Extern 

Datum 

Bijlage(n) 

Onderwerp Informatiebrief verkeersbesluiten wijkverkeersplannen 'Jagerlaan en omgeving' en 
Lyceumkwartier(-Zuid)fWilhelminapark' 

Geachte heer/mevrouw, 

Voor het uitvoeren van het verkeersplan van de centrumvisie moeten verschillende 
verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum en de wijken 'Jagerlaan en omgeving' en 
'Lyceumkwartier(zuid)fWilhelminapark' getroffen worden. Op 4 juli 2017 heeft het college een besluit 
genomen over ingediende zienswijzen op de ontwerp-verkeersbesluiten over de wijkverkeersplannen 
'Lyceumkwartier(-Zuid)/ Wilhelminapark' en 'Jagerlaan en omgeving' en de vervolgstappen. In deze 
brief informeren wij u over de volgende zaken: 

1. Stand van zaken verkeersmaatregelen binnen het centrum; 
2. besluit college verkeersmaatregelen buiten het centrum: Lyceumkwartier(zuid)/ 

Wilhelminapark en Jagerlaan en omgeving. 

Centrumvisie 
In de centrumvisie (inclusief verkeersplan) is op 3 maart 2015 vastgesteld dat het centrum van Zeist 
aantrekkelijker moet worden om te winkelen en te verblijven. De voorgenomen verkeersmaatregelen 
in het centrum dragen bij aan het weren van het doorgaand verkeer uit het centrum. Met het weren 
van dit verkeer ontstaat een centrum waarin verblijven centraal staat. Dit draagt bij aan een groen, 
gezond en gastvrij centrum, aangezien minder ruimte aan het gemotoriseerd verkeer hoeft te worden 
ingepast en meer ruimte ontstaat voor winkelend publiek en fietsers. Het centrum blijft wel voor 
autoverkeer en openbaar vervoer goed bereikbaar. 

1. Verkeersmaatregelen binnen het centrum 
In het centrum worden verschillende verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum genomen die 
bijdragen aan een groen, gezond en gastvrij centrum. Op 16 januari 2017 zijn hiervoor vijf 
verkeersbesluiten in de Staatscourant gepubliceerd. In deze vijf verkeersbesluiten zijn de volgende 
verkeersmaatregelen opgenomen: 

• afsluiten Jagerlaan ter hoogte van de Slotlaan; 
• openstellen busstation richting de Boulevard; 
• afsluiten Korte Steynlaan voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd busverkeer; 
• eenrichtingsverkeer tunnel Meester de Klerkstraat richting de Weeshuislaan; 
• afsluiten Rozenstraat ter hoogte van Voorheuvel; 
• afsluiten voormalig tunneltie Klinker (Markt) voor autoverkeer en openstellen voor busverkeer; 
• afsluiten (korte) Weeshuislaan ter hoogte van de Slotlaan; 
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eenrichtingsverkeer Slotlaan, tussen de 1 e Hogeweg en de (korte) Weeshuislaan. 

Belanghebbenden hadden zes weken na publicatie van de verkeersbesuiten in de Staatscourant de 
mogelijkheid om beroep tegen één of meerdere verkeersbesluiten in te stellen. Van deze mogelijkheid 
hebben zes personen/organisaties gebruik gemaakt. De rechtbank Midden-Nederland heeft 
aangekondigd dat de ingestelde beroepen op 17 augustus ter zitting worden behandeld. We 
verwachten dat de rechtbank inzake deze beroepen binnen zes weken na de zitting een uitspraak 
doet. 

2. Verkeersmaatregelen buiten het centrum: Lyceumkwartier(-Zuid)/ Wilhelminapark en 
Jagerlaan en omgeving 
Uit het verkeersmodel bleek dat in de wijken 'Jagerlaan en omgeving' en Lyceumkwartier( 
Zuid)/VVilhelminapark' door de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum ongewenste 
verkeersstromen ontstaan. In overleg met de wijken zijn twee wijkverkeersplannen opgesteld, waarin 
aanvullende verkeersmaatregelen zijn bepaald die de ongewenste effecten in de woonwijken moeten 
beperken dan wel voorkomen. 

Wikverkeersplan 'Jagerlaan en omgeving' 
Het wijkverkeersplan Jagerlaan en omgeving bestaat uit het instellen van eenrichtingsverkeer op de 
straten: 

1. Costerlaan van Jagerlaan tot Steyn laan; 
2. Krugerlaan van Joubertlaan tot Steynlaan (behalve tussen het hofje en de Krugerlaan in 

verband met laden en lossen van vrachtwagens en kans op blokkades); 
3. Jagerlaan van Costerlaan tot Antonlaan; 
4. Cronjélaan van Steynlaan tot Jagerlaan. 

Op het ontwerp-verkeersbesluit hebben 4 personen/organisaties een zienswijze ingediend. De 
zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het verkeersbesluit. 

Publicatie verkeersbes/uit Verkeerscircu/atiemaatrege/en Jager/aan en omgeving 
Het verkeersbesluit met de verkeerscirculatiemaatregelen Jagerlaan en omgeving wordt op 
XXaugustus gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken beroep instellen bij de rechtbank. 

Wijkverkeersplan 'Lyceumkwartier(-Zuid)/Wilhelminapark' 
Het wijkverkeersplan 'Lyceumkwartier(-Zuid)/ Wilhelminapark' worden op verschillende wegen 
eenrichtingsverkeer ingesteld om een ongewenste verkeersstroom door de wijken te voorkomen. In 
het ontwerp-verkeerbesluit dat op 16 januari 2017 is gepubliceerd is het instellen van 
eenrichtingsverkeer op de volgende weggedeelten opgenomen: 

1. Verlengde Slotlaan van Lindenlaan naar rotonde Boulevard - Antonlaan (nu al sprake van 
eenrichtingsverkeer van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 9:00 uur); 

2. Lyceumlaan van Fransen van de Puttelaan naar rotonde Boulevard - Antonlaan; 
3. Pauw van Wieldrechtlaan van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan; 
4. Stationslaan van Prins Hendriklaan naar Bethaniëlaan; 
5. Professor Lorentzlaan van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan. 

Verschillende inwoners en organisaties hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een 
zienswijze in te dienen. De zienswijzen hebben geleid tot een heroverweging van het verkeersbesluit. 
Het college heeft daarop besloten om het instellen van eenrichtingsverkeer in de Stationslaan van de 
Prins Hendriklaan naar Bethaniëlaan op te schorten. Deze verkeersmaatregel is bedoeld om de 
verkeerssituatie ter hoogte van de basisschool te verbeteren en niet noodzakelijk voor het 
tegengegaan van de ongewenste verkeerseffecten in het Wilhelminapark veroorzaakt door de 
verkeersmaatregelen in het centrum. In wijkverkeersplan fase 2 wordt in overleg met de wijk 
onderzocht welke verkeersmaatregel het meest geschikt is voor het verbeteren van de 
verkeerssituatie ter hoogte van de school. In wijkverkeersplan fase 2 worden met een 
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vertegenwoordiging van de wijken Lyceumkwartier(-Zuid)/Wilhelminapark en Jagerlaan en omgeving 
knelpunten geinventariseerd op het gebied van inrichting (zoals te smalle stoepen of onoverzichtelijke 
kruispunten) en bijvoorbeeld parkeerbeleid. Na de inventarisatie wordt nagegaan welke zaken binnen 
wijkerkeersplan fase 2 aangepakt kunnen worden. 
Daarnaast heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over het eenrichtingsverkeer in de Professor 
Lorentzlaan. Tijdens deze bijeenkomst is met de aanwezigen gesproken over het moment waarop het 
eenrichtingsverkeer ingesteld moet worden; al dan niet gelijktijdig met de overige 
verkeerscirculatiemaatregelen uit het wijkverkeerplan. Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst 
heeft het college besloten om een uitzondering voor het bestemmingsverkeer aan het 
eenrichtingsverkeer in de Professor Lorentzlaan toe te voegen en het eenrichtingsverkeer in de 
Professor Lorentzlaan gelijktijdig met de overige maatregelen uit het wijkverkeersplan in te stellen. 
Daarnaast wordt het eenrichitngsverkeer ingesteld tussen de Boslaan en Fransen van de Puttelaan in 
plaats van tussen de Boslaan en Aristoteleslaan. Na 1 jaar wordt de verkeersmaatregel geëvalueerd 
door het meten van onder andere verkeersstromen en de bevindingen van de politie. 

Publicatie verkeersbesluit verkeerscirculatiemaatregelen Lyceumkwartier(-Zuid) I Wilhelminapark 
Het verkeersbesluit voor de verkeerscirculatiemaatregelen Lyceumkwartier(-Zuid) I Wilhelminapark 
wordt eind juni gepubliceerd. In het verkeersbesluit zijn de volgende verkeersmaatregelen 
opgenomen: 

• Verlengde Slotlaan van Lindenlaan naar rotonde Boulevard - Antonlaan (nu al sprake van 
eenrichtingsverkeer van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 9:00 uur); 

• Lyceumlaan van Fransen van de Puttelaan naar rotonde Boulevard - Antonlaan; 
• Pauw van Wieldrechtlaan van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan; 
• Professor Lorentzlaan van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan met een uitzondering voor 

bestemmingsverkeer. 

Publicatie verkeersbes/uit Verkeerscirculatiemaatregelen Jager/aan en omgeving 
Het verkeersbesluit met de verkeerscirculatiemaatregelen Jagerlaan en omgeving wordt op XX 
augustus gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken beroep instellen bij de rechtbank. 

Projectmanager Centrumvisie 

Vragen of opmerkingen? 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u per email contact opnemen met projectleider Lars Matthijssen. 
Het mailadres is: zeist@zeistnl. Op de website www.centrumzeistvernieuwt nl is meer informatie te 
vinden over de centrumvisie en de verdere procedures rondom de verkeersbesluiten. 

Met vriendelijke groeten, 

Wouter Das 

=:::=:::::r 
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De op 3 maart 2015 (14RV0069) vastgestelde centrumvisie bevat ook een verkeerscirculatieplan. Het college 
heeft op 8 maart 2016 (16cv.00090) besloten de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum met de 
benodigde ontwerp-verkeersbesluiten in procedure te brengen (publicatie op 6 apri12016) Belanghebbenden 
hebben zienswijzen op deze ontwerp-verkeersbesluiten ingediend. Deze zienswijzen moeten door het college 
worden meegenomen in de heroverweging van de te nemen maatregelen, voordat wordt overgegaan tot het 
nemen van definitieve verkeersbesluiten. Na het publiceren van de 6 ontwerp-verkeersbesluiten zijn tussen 
april en september met de wijken 'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark' en 
een afvaardiging vanuit de Bergweg gesprekken gevoerd over aanvullende verkeerscirculatie-maatregelen en 
infrastructurele maatregelen in deze wijken (dus buiten het centrum) om ongewenste verkeereffecten 
veroorzaakt door de verkeersmaatregelen in het centrum te voorkomen. 
VOORGESTELD WORDT 
1) Te besluiten te reageren op de zienswijzen ingediend op de zes ontwerpverkeersbesluiten 
aangaande de verkeersmaatregelen in het centrum conform de bijgevoegde nota's van beantwoording. 
2) Te besluiten voor de verkeersmaatregelen, behoudens het instellen van tweerichtingsverkeer Oude 
Arnhemseweg, tussen Montaubanstraat en Lommerlust, de benodigde definitieve verkeersbesluiten in 
procedure te brengen. 
3) Te besluiten het verkeersbesluit tweerichtingsverkeer Oude Arnhemseweg, tussen Montaubanstraat 
en Lommerlust op te schorten. 
4) Te besluiten de benodigde verkeersbesluitprocedure (ontwerp-verkeersbesluit) voor de 
verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen Jagerlaan en omgeving en Lyceumkwartier 
ZuidlWilhelminapark op te starten 
5) Te besluiten de aanvullende infrastructurele maatregelen op de Lindenlaan en Bergweg voor te 
bereiden en uit te voeren. 
6) Te besluiten fase 2 van wijkverkeersplannen Jagerlaan (en omgeving) en Lyceumkwartier- 
ZuidlWilhelminapark op te starten. 
7) Te besluiten in te stemmen met het communicatieplan. 
8) Te besluiten de raad te informeren. 



--------------------------------------------- 

COLLEGEVOORSTEL BLZ: 2 

ONDERWERP 

VOORSTEL 
1) Te besluiten te reageren op de zienswijzen ingediend op de zes ontwerpverkeersbesluiten 
aangaande de verkeersmaatregelen in het centrum conform de bijgevoegde nota's van 
beantwoording. 
2) Te besluiten voor de verkeersmaatregelen, behoudens het instellen van tweerichtingsverkeer 
Oude Arnhemseweg, tussen Montaubanstraat en Lommerlust, de benodigde definitieve 
verkeersbesluiten in procedure te brengen. 
3) Te besluiten het verkeersbesluit tweerichtingsverkeer Oude Amhemseweg, tussen 
Montaubanstraat en Lommerlust op te schorten. 
4) Te besluiten de benodigde verkeersbesluitprocedure (ontwerp-verkeersbesluit) voor de 
verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen Jagerlaan en omgeving en Lyceumkwartier 
ZuidlWilhelminapark op te starten 
5) Te besluiten de aanvullende infrastructurele maatregelen op de lindenlaan en Bergweg voor 
te bereiden en uit te voeren. 
6} Te besluiten fase 2 van wijkverkeersplannen Jagerlaan (en omgeving) en Lyceumkwartier- 
ZuidlWilhelminapark op te starten. 
7) Te besluiten in te stemmen met het communicatieplan. 
8) Te besluiten de raad te informeren. 

INLEIDING 
De op 3 maart 2015 (14RV0069) vastgestelde centrumvisie bevat ook een verkeerscirculatieplan. Het 
college heeft op 8 maart 2016 (16cv.00090) besloten de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum 
met de benodigde ontwerp-verkeersbesluiten in procedure te brengen (publicatie op 6 april2016) 
Belanghebbenden hebben zienswijzen op deze ontwerp-verkeersbesluiten ingediend. Deze 
zienswijzen moeten door het college worden meegenomen in de heroverweging van de te nemen 
maatregelen, voordat wordt overgegaan tot het nemen van definitieve verkeersbesluiten. Na het 
publiceren van de ontwerp-verkeersbesluiten zijn tussen april en september met de wijken 'Jagerlaan 
en omgeving' en 'Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark' en een afvaardiging vanuit de Bergweg 
gesprekken gevoerd over aanvullende verkeerscirculatie-maatregelen en infrastructurele maatregelen 
in deze wijken (dus buiten het centrum) om ongewenste verkeereffecten veroorzaakt door de 
verkeersmaatregelen in het centrum te voorkomen .. 

Op 7 juli 2015 (15CV.00252) en 6 oktober 2015 (15cv.00318) heeft het college kennisgenomen van 
de verkeerseffecten van de door de raad op 3 maart 2015 vastgestelde centrumvisie, met daarbinnen 
een aantal verkeerscirculatiemaatregelen. Het college heeft op 8 maart 2016 (16cv.00090) besloten 
de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum en een aantal aanvullende verkeersmaatregelen in 
het centrum met de benodigde ontwerp-verkeersbesluiten in procedure te brengen. Dit betroffen de 
volgende verkeerscirculatiemaatregelen die waren opgenomen in zes ontwerpverkeersbesluiten: 

a. afsluiten Jagerlaan ter hoogte van 510tlaan 
b. openstellen busstation richting de Boulevard 
c. afsluiten Korte Steynlaan 
d. afsluiten Geiserlaan ter hoogte van Steynlaan 
e. eenrichtingsverkeer tunnel Meester de Klerkstraat richting Weeshuislaan 
f. afsluiten Rozenstraat ter hoogte van Voorheuvel 
g. afsluiten route via voormalig tunnelije Klinker (Markt) voor autoverkeer en openstellen 

voor busverkeer 
h. afsluiten (korte) Weeshuislaan ter hoogte van Slotlaan 
i. eenrichtingsverkeer Slotlaan, tussen 1e Hogeweg en (korte) Weeshuislaan 
j. instellen tweerichtingsverkeer Oude Arnhemseweg, tussen Montaubanstraat en 

Lommerlust 

Belanghebbenden hebben zienswijzen op deze ontwerp-verkeersbesluiten ingediend. Deze 
zienswijzen moeten door het college worden meegenomen in de heroverweging van de definitieve 
verkeersbesluiten voor bovenstaande verkeerscirculatiemaatregelen. 



COLLEGEVOORSTEL BLZ:3 

Na het publiceren van de ontwerpverkeersbesluiten op 6 april 2016 zijn tussen april en september met 
de wijken 'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier en Wilhelminapark' gesprekken gevoerd over 
aanvullende verkeersmaatregelen in deze wijken (dus buiten het centrum) om ongewenste 
verkeereffecten veroorzaakt door de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum te voorkomen. 
Deze gesprekken hebben geleid tot twee wijkverkeersplannen, waarin verkeerscirculatie- en 
infrastructurele maatregelen zijn opgenomen om de ongewenste effecten in de wijken beperken. 

Ad 1. Ingediende zienswijzen 
Ruim 156 personen en organisaties hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze 
in te dienen op een of meerdere ontwerpverkeersbesluiten. De meeste zienswijzen zijn ingediend 
tegen alle zes de ontwerp-verkeersbesluiten. Een groot aantal zienswijzen hebben dezelfde inhoud, 
omdat gebruik is gemaakt van een format. Een aantal zienswijzen gaan in op één specifiek 
ontwerpverkeersbesluit. Hieronder zijn meest genoemde onderwerpen weergeven. Per punt is een 
korte reactie gegeven. 

Onderwerp Reactie 
Er is onvoldoende acceptatie in de samenleving De verkeersmaatregelen in het centrum dragen 
van Zeist voor het uitvoeren van de bij aan het weren van het doorgaand verkeer uit 
verkeersmaatregelen en de centrumvisie in het het centrum. Met het weren van dit verkeer 
algemeen. Daarnaast is onduidelijk op welke ontstaat een centrum waarin verblijven centraal 
wijze de verkeersmaatregelen moeten bijdragen kan staan. Dit draagt bij aan een groen, gezond 
aan een groen, gezond en gastvrij centrum. en gastvrij centrum, aangezien minder ruimte 
Oftewelonduidelijk is welk probleem wordt aan het gemotoriseerd verkeer hoeft te worden 
aangepakt met deze maatregelen. ingepast en meer ruimte ontstaat voor winkelend 

publiek en fietsers. De parkeergarages en 
winkelstraten met parkeerplaatsen in het centrum 
blijven goed bereikbaar voor gemotoriseerd 
verkeer. 

Gevolgen van de verkeersmaatregelen in het De effecten van de verkeersmaatregelen in het 
centrum zijn niet voldoende onderzocht. Daarbij centrum en van de wijkverkeersplannen zijn 
zijn de verkeersonderzoeken niet zorgvuldig zorgvuldig onderzocht met 
uitgevoerd. verkeersmodelberekeningen. Daarnaast is ook 

onderzoek gedaan naar de milieueffecten. Er zijn 
verschillende varianten onderzocht om tot het 
meest effectieve pakket aan maatregelen te 
komen. 

De verkeersmaatregelen hebben grote effecten Inmiddels zijn de wijkverkeersplannen met 
op de wijken rondom het centrum. De circulatiemaatregelen opgesteld en worden deze 
verkeersplannen om de effecten in de wijken te ook vastgesteld, waardoor dit bezwaar is 
beperken zijn nog niet gereed. Een integrale weggenomen. Het is belangrijk dat de 
beoordeling van de verkeersmaatregelen is verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen 
daarom niet mogelijk. Voor het doorvoeren van gelijktijdig met de verkeersbesluiten voor de 
de plannen is het noodzakelijk een integraal verkeersmaatregelen in het centrum in procedure 
verkeersplan te maken en dit plan te toetsen. worden gebracht (ontwerp-verkeersbesluit). 

Daarnaast worden ook infrastructurele 
maatregelen genomen. 

De dialoog over de effecten van de In onze ogen zijn belanghebbenden op 
verkeersmaatregelen met de betrokken verschillende wijzen betrokken bij het tot stand 
buurten/wijken is onvoldoende gevoerd, terwijl de brengen van de verkeersmaatregelen in de 
coalitiepartijen hebben aangegeven gebruik te verkeersdialoog, maar ook bij het opstellen van 
willen maken van de kennis van inwoners en dat de wijkverkeersplannen. Sinds oktober 2015 zijn 
zij transparantie en burgerbetrokkenheid hoog in wij met de direct belanghebbenden in gesprek 
het vaandel hebben. Dit is in het coalitieakkoord over de plannen. Ook bij het verder uitwerken 
2014-2018 verankerd. van de infrastructurele maatregelen blijven in 

oesorek met de belanqhebbenden. 

De bezwaren zitten hem vooral in het verdwijnen van de noord-zuid route door het centrum (via het 
tunneltie dat inmiddels gesloopt is) en de mogelijke gevolgen die dit heeft voor bewoners en winkeliers 
en omliggende wijken. Het klopt dat men na het effectueren van de verkeerscirculatiemaatregelen om 
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het centrum heen moet gaan rijden, maar het centrum (parkeergarages) blijft vanuit alle windrichtingen 
goed bereikbaar. Bewoners en bezoekers kunnen in principe altijd dezelfde weg terugrijden als men 
heen gereden is (Parkeergarage Emmaplein vormt hierop de enige uitzondering). Voorstanders wijzen 
op de voordelen als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid als gevolg van het terugdringen 
van de hoeveelheid autoverkeer door het centrum. 

Naast de maatregelen opgenomen in de verkeersbesluiten draagt het autoluw maken van de Slotlaan 
ook bij aan het terugdringen van het autoverkeer in het centrum. Met het verkeersmodel is deze 
maatregellastig door te rekenen. Na de herinrichting van het kernwinkelgebied (2018) wordt eerst 
bekeken hoe effectief de herinrichting geweest is om de Slotlaan autoluw te maken, afhankelijk van 
deze uitkomsten worden aanvullende verkeerscirculatiemaatregelen onderzocht. Om het toekomstige 
verkeersaanbod verder terug te dringen is onder andere een mogelijkheid om een 
verkeerscirculatiemaatregel in de omgeving van Het Rond te onderzoeken die de verkeerstroom 
richting de Slotlaan vermindert. 

De ingediende zienswijzen zijn opgenomen in vijf nota's van beantwoording (zie bijlage 1): 
1. Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluiten verkeersmaatregelen 

centrumplan Zeist 
2. Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluit 174170 afslu iten Jagerlaan 
3. Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluit 174176 Korte Steynlaan 

Slotlaan (busstation) - Geiserlaan, meerdere maatregelen 
4. Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluit 174179 Oude Arnhemseweg 
5. Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluit 174183 Weeshuislaan - 

Voorheuvel - Slotlaan - 1 e Hogeweg - meerdere verkeersmaatregelen 
Een groot aantal van de zienswijzen gaat in op de zes ontwerp-verkeersbesluiten. Deze zienswijzen 
zijn opgenomen in de nota Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluiten verkeersmaatregelen centrumplan 
Zeist. Slechts een klein aantal gaat in op één specifiek ontwerpverkeersbesluit. Voor de zienswijzen 
die gericht zijn tegen één ontwerp-verkeersbesluit is per ontwerp-verkeersbesluit een aparte nota van 
beantwoording opgesteld. 

Met het opstellen van de wijkverkeersplannen wordt een groot deel van de bezwaren ondervangen. 
Ook geven de inhoud van de zienswijzen geen aanleiding om de verkeersmaatregelen, buiten het 
instellen van tweerichtingsverkeer Oude Arnhemseweg aan te passen. Het gaat om de volgende 
besluitpunten (binnen het centrum): 

a) afsluiten Jagerlaan ter hoogte van Slotlaan 
b) openstellen busstation riChting de Boulevard 
c) afsluiten Korte Steynlaan 
d) afsluiten Geiserlaan ter hoogte van Steynlaan 
e) eenrichtingsverkeer tunnel Meester de Klerkstraat richting Weeshuislaan 
f) afsluiten Rozenstraat ter hoogte van Voorheuvel 
g) afsluiten route voormalig tunnelije Klinker (Markt) voor autoverkeer en openstellen voor 

busverkeer 
h) afsluiten (korte) Weeshuislaan ter hoogte van Slotlaan 
i) eenrichtingsverkeer Slotlaan, tussen de 1e Hogeweg en (korte) Weeshuislaan 

In bijlage 2 is een visualisatie van de maatregelen opgenomen. 

Het ontwerp-verkeersbesluit tweerichtingsverkeer Oude Arnhemseweg, tussen Montaubanstraat en 
Lommerlust wordt stilgelegd. Reden is aangegeven onder ad 3. 

De indieners van een zienswijze ontvangen de reactie op hun zienswijze via een brief. In deze brief 
wordt toegelicht in welke nota van beantwoording zij hun zienswijze en reactie van het college hierop 
kunnen raadplegen. De zienswijzen zijn in de nota's geanonimiseerd om de privacy van de indieners 
te waarborgen. De wijze van communicatie over de wijkverkeersplannen is opgenomen onder ad 7. 

Ad 2. Verkeersbesluiten verkeersmaatregelen binnen centrum 
Voor de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum moeten definitieve verkeersbesluiten worden 
genomen. Deze verkeersbesluiten zijn noodzakelijk om de verkeersmaatregelen in het centrum te 
kunnen effectueren. Zoals onder ad 1 beschreven, bestaat voor 10 maatregelen geen aanleiding om 
de verkeersbesluitprocedure op te schorten. De volgende ontwerpverkeersbesluiten worden als 
definitief verkeersbesluit in procedure gebracht: 
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1. ontwerp-verkeersbesluit afsluiten Jagerlaan (kenmerk: 174170) 
2. ontwerp-verkeersbesluit Korte Steynlaan - Slotlaan (busstation) - Geiserlaan, meerdere 

maatregelen (kenmerk: 174176) 
3. ontwerp-verkeersbesluit instellen van eenrichtingsverkeer in de Meester de Klerkstraat 

(kenmerk: 174178) 
4. ontwerp-verkeersbesluit Weeshuislaan - Voorheuvel - Slotlaan - 1 ste Hogeweg - meerdere 

verkeersmaatregelen (kenmerk: 174183) 
5. ontwerp-verkeersbesluit inzake het permanent afsluiten van de Rozenstraat ter hoogte 

van de aansluiting op de Voorheuvel (kenmerk: 174181). 

De definitieve verkeersbesluiten moeten worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast worden 
deze op brede wijze gecommuniceerd binnen Zeist. De communicatie aanpak is opgenomen onder ad 
7. 

Ad 3. Ontwerpverkeersbesluit voor het instellen van tweerichtingsverkeer op Oude 
Arnhemseweg tussen Montaubanstraat en Lommerlust 
Op 6 april2016 is het ontwerpverkeersbesluit voor het instellen van tweerichtingsverkeer op Oude 
Arnhemseweg tussen Montaubanstraat en Lommerlust gepubliceerd. In verschillende zienswijzen is 
aangegeven dat de noodzaak voor het instellen van tweerichtingsverkeer op dit gedeelte van de Oude 
Arnhemseweg in relatie tot de centrumvisie ontbreekt. Daarbij komt dat de indieners verwachten dat 
de negatieve effecten op de omgeving groot zijn. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de Oude Arnhemseweg in aanmerking komt voor een 
grootschalige herinrichting. In de vergadering van 8 november 2016 heeft de raad het benodigde 
krediet beschikbaar gesteld voor deze herinrichting In het kader van deze herinrichting moet een 
integrale afweging worden gemaakt over de gewenste verkeersmaatregelen in de gehele straat. Het is 
derhalve gewenst het al dan niet doorzetten van deze maatregel te betrekken in de herinrichting van 
de Oude Arnhemseweg en de huidige ontwerp-verkeersbesluitprocedure niet verder in procedure te 
brengen. De beoogde maatregel in het ontwerpverkeersbesluit heeft een nadrukkelijke relatie met de 
Oude Arnhemseweg en in mindere mate met het centrum. 

Ad 4. wijkverkeersplannen 'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier-Zuid en 
Wilhelminapark' 
Het college heeft op 3 maart 2016 besloten in overleg te treden met de wijken Jagerlaan en omgeving, 
Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark. Uit berekeningen met het verkeersmodel bleek dat in deze 
wijken door de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum ongewenste verkeersstromen ontstaan. 
In overleg met de wijken zijn twee wijkverkeersplannen opgesteld, waarin verkeersmaatregelen zijn 
bepaald die de ongewenste effecten in de woonwijken moeten beperken dan wel voorkomen. 
Klankbordgroepen uit de wijken zijn betrokken bij het opstellen van de wijkverkeersplannen en hebben 
via bijeenkomsten en e-mail kunnen reageren op de voorstellen. Dit heeft geresulteerd in twee 
wijkverkeersplannen voor Jagerlaan en omgeving en het Lyceumkwartier-ZuidlWilhelminapark. 

Wijkverkeersp/an Jager/aan en omgeving 
Het wijkverkeersplan Jagerlaan en omgeving bestaat uit het instellen van eenrichtingsverkeer op 
verschillende straten in deze wijk. Het instellen van eenrichtingsverkeer voorkomt de ongewenste 
stromen van doorgaand verkeer door de wijk. Echter hebben deze verkeersmaatregelen voor veel 
bewoners tot gevolg dat zij moeten omrijden om de woning te bereiken. Het omrijden is in toename in 
afstand en tijd beperkt, daarbij neemt de hoeveelheid verkeer in de woonstraten in de toekomst (2025) 
zelfs af ten opzichte van de situatie zonder centrumvisie. Op de volgende wegen wordt 
eenrichtingsverkeer ingesteld. 

1. Costerlaan van Jagerlaan tot Steynlaan 
2. Krugerlaan van Joubertlaan tot Steynlaan (behalve tussen het hofje en de Krugerlaan in 

verband met laden en lossen van vrachtwagens en kans op blokkades). 
3. Jagerlaan van Costerlaan tot Antonlaan 
4. Cronjélaan van Steynlaan tot Jagerlaan 

In bijlage 3 is een visualisatie van het plan opgenomen. 

Wijkverkeersplan Lyceumkwartier-ZuidlWilhe/minapark 
Tijdens verschillende sessies met de klankbordgroepen van beide wijken bleek dat een groot deel van 
de aanwezigen liever ziet dat de verkeersmaatregelen in het centrum geen doorgang vinden. De 
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reden is dat de aanwezigen vinden dat de negatieve impact op de wegen in de wijken (Wilhelminapark 
en in het Lyceumkwartier (de wegen ten zuiden van de Lindenlaan) hierna Lyceumkwartier-Zuid) te 
groot is. Als de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum wel worden geëffectueerd, dan is het 
belangrijk om de ongewenste gevolgen voor deze wijken te beperken. Aanvullende 
verkeerscirculatiemaatregelen in de wijken kan dit bewerkstelligen. Het wijkverkeersplan 
Lyceumkwartier-ZuidlWilhelminapark voorziet in het instellen van eenrichtingsverkeer op de 
verschillende wegen en aanvullende maatregelen op de verkeersintensiteit op de Lindenlaan te 
beperken. 

In het wijkverkeersplan Lyceumkwartier-ZuidlWilhelminapark worden op verschillende wegen 
eenrichtingsverkeer ingesteld om een ongewenste verkeersstroom door de wijken te voorkomen. Op 
de volgende weggedeelten wordt 24 uur per dag en zeven dag in de week eenrichtingsverkeer 
ingesteld: 

1. Verlengde Slotlaan van Lindenlaan naar rotonde Boulevard - Antonlaan (nu al sprake van 
eenrichtingsverkeer van maandag tot en vrijdag tussen 8:00 en 9:00 uur) 

2. Lyceumlaan van Fransen van de Puttelaan naar rotonde Boulevard - Antonlaan 
3. Pauw van Wieldrechtlaan van Boslaan naar Fransen van de Putlelaan 
4. Stationslaan van Prins Hendriklaan naar Bethanielaan 
5. Professor Lorentzlaan van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan 

Zie bijlage 4 voor de visualisatie van de maatregelen. 

Voor maatregelS, het instellen van het eenrichtingsverkeer op de Professor Lorentzlaan, is 
afgesproken dat na de besluitvorming door het college we in overleg gaan met een 
vertegenwoordiging uit de omgeving Professor Lorentzlaan/Fransen van de Puttelaan en de 
wijkverenigingen. In dit overleg bepalen we met de vertegenwoordiging triggers die het 
eenrichtingsverkeer moeten activeren. Het verkeersmodellaat zien dat er een ongewenste 
verkeersstroom door de Professor Lorentzlaan ontstaat als hier geen eenrichtingsverkeer wordt 
ingesteld. De vraag is echter of en in welke mate deze verkeersstroom gaat ontstaan. Gezien met 
deze maatregel het Wilhelminapark niet meer via de Lindenlaan bereikt kan worden willen we samen 
met een vertegenwoordiging meetbare triggers bepalen. Op het moment dat het verkeer boven de 
gestelde waarde komt kan het eenrichtingsverkeer worden geëffectueerd. De maatregel wordt wel in 
procedure gebracht, maar dat betekent niet dat hij per se geëffectueerd hoeft te worden. 

Een van de kanttekeningen bij dit verkeersplan is dat de Lindenlaan zwaarder belast wordt. De 
toename van het verkeer door de verkeersmaatregelen in het centrum wordt door de bewoners als 
onacceptabel aangemerkt. Daarnaast vrezen zij dat de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer, vooral 
scholieren die veelvuldig van de Lindenlaan gebruik maken, onder druk komt te staan. Samen met 
een vertegenwoordiging van de Lindenlaan zijn aanvullende maatregelen opgesteld die de 
verkeersintensiteit moeten beperken. Deze zijn onder ad 5 weergeven. 

Milieueffecten maatregelpakket 
De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) heeft milieuonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek heeft 
een toets plaatsgevonden aan de hand van de grenswaarden uit het GWP en er is gekeken naar 
milieueffecten. 

Verkeersintensiteiten 
Op een aantal wegen rijdt meer verkeer dan gewenst. Dit zijn echter doorgaans wegen waar dit nu 
ook al het geval is. Dit is een logisch gevolg van het knippen van de doorgaande noord-zuidroute door 
het centrum. Door op deze wegen inrichtingsmaatregelen te nemen proberen we deze wegen 
autoluwer te krijgen. Ook wordt hiermee geprobeerd de verkeersveiligheid en leefbaarheid te 
verbeteren. 

Toename geluid op wegvakniveau 
Wanneer het verkeer met 40% toeneemt is er sprake van een toename van de geluidsbelasting met 
minimaal 1,5 dB: 

• Bij 50 km/h wegen moeten dan vanuit de milieuwetgeving maatregelen worden getroffen. Hier 
lijkt vooralsnog geen sprake van (modelmatig). 

• Bij 30 km/h wegen is dit juridisch niet noodzakelijk. In het GWP is het volgende opgenomen: 
bij de uitvoering van verkeersprojecten die redelijkerwijs effect hebben op de geluidsbelasting 
bij geluidsgevoelige bestemmingen worden de gevolgen voor geluid per project in beeld 
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gebracht en meegewogen. De geluidsbelasting mag niet zondermeer ergens 1,5 dB 
verslechteren ten opzichte van de bestaande situatie (grenswaarde). Streven is echter 
verbetering van de geluidsbelasting, waarbij de saldobenadering wordt gehanteerd. Hierbij 
geldt dat het effect van verkeersprojecten niet beperkt hoeft te zijn tot de projectlocatie zelf. Er 
zijn diverse wegen waar er inderdaad sprake is van een stijging met 40%. In het eindvoorstel 
neemt het aantal geluidgehinderden in 2025 zelfs af ten opzichte van de situatie in 2015. In de 
huidige situatie zijn er 2698 bewoners met geluidshinder. In het eindvoorstel neemt dit aantal 
af tot 2635 bewoners. Uit het geluidsonderzoek blijkt dus dat er per saldo sprake is van een 
verbetering. 

Luchtkwaliteit 
De concentraties stikstofdioxide nemen in alle toekomstvarianten ten opzichte van de huidige situatie 
sterk af. De ODRU verwacht ook voor de andere relevante stoffen (PM10, PM2,5 en PMO,1) geen 
overschrijdingen van de norm. 

Monitoring 
De effecten van de verkeersmaatregelen zijn doorgerekend met het verkeersmodel en het 
milieu model. Of en in welke mate deze effecten daadwerkelijk optreden is altijd onzeker. Rondom het 
moment wanneer verkeersmaatregelen worden gerealiseerd worden metingen verricht zodat de 
daadwerkelijke effecten zichtbaar worden en indien nodige aanvullende passende maatregelen 
kunnen worden getroffen. 

De ontwerpverkeersbesluiten moeten worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast worden 
deze op brede wijze gecommuniceerd binnen Zeist. De communicatie aanpak is opgenomen onder ad 
7. 

Ad 5: aanvullende infrastructurele maatregelen op de Lindenlaan en Bergweg uit te werken in 
samenspraak met belanghebbenden. 
De Lindenlaan is in het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GWP) gecategoriseerd als 
buurtverzamelweg. In het GWP zijn kenmerken gekoppeld aan buurtverzamelwegen, zoals een 
maximum intensiteit van 5.000 mvt/etmaal. In 2025 wordt zonder centrumplan deze streefwaarde fors 
overschreden. Wel blijkt dat met de verkeersmaatregelen uit de centrumvisie en wijkverkeersplannen 
er sprake is van een extra toename op de Lindenlaan. Dit is met name het geval aan de westzijde van 
de Lindenlaan, tussen Boulevard en Lyceumlaan. 

Om de verkeersintensiteit terug te dringen zijn in overleg met een vertegenwoordiging van de 
Lindenlaan aanvullende maatregelen bepaald. Deze maatregelen zijn niet doorgerekend met het 
verkeersmodel, omdat deze modelmatig niet door te rekenen zijn. Dit betreffen de volgende 
maatregelen: 

1. verwijzing parkeerroute centrum over Lindenlaan verwijderen (reeds uitgevoerd); 
2. doseren instroom verkeer vanaf Geroplein; 
3. dynamische routesinformatie op de Woudenbergseweg om verkeer richting de A28 te 

stimuleren om de Krakelingweg te gebruiken; 
4. reconstructie van de Lindenlaan (aanbrengen overrijdbare middengeleider en versmallingen); 
5. reconstructie kruispunt Woudenbergseweg-Jagersingel, waarbij beweging naar JagersingeIl 

Lindenlaan wordt beperkt 
We blijven de komende jaren structureel in overleg met belanghebbenden om de verkeerssituatie 
actief te monitoren (ook aan de hand van metingen). De maatregelen worden medio 2017 uitgevoerd, 
voordat de noord-zuid-route door het centrum afgesloten wordt voor autoverkeer. De verdere 
uitwerking en uitvoering gebeurt onder leiding van team BORNerkeer in nauwe samenwerking met 
projectteam centrumvisie. 

Petitie de Lindenlaan Zeist 
Op 24 oktober 2016 is een petitie bij het college ingediend over de Lindenlaan. In deze petitie worden 
zorgen geuit over de, volgens ondertekenaars, onevenredige toename van het verkeer op de 
Lindenlaan. Deze toename zorgt niet alleen voor het overschrijden van de in het GWP opgenomen 
norm voor deze weg, maar ook verwachten ze een afname van de verkeersveiligheid voor fietsers (in 
het bijzonder scholieren) en voetgangers. Ondertekenaars verwachten dat de bovengenoemde 
maatregelen onvoldoende zijn om de toename van het verkeer te dempen. Zeker omdat de 
lindenlaan zich al jaren hard maakt voor een afname van het verkeer. Er wordt daarom met grote 
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klem verzocht geen (ontwerp)verkeersbesluiten in procedure te brengen, de verkeersveiligheid van de 
fietsers en voetgangers te betrekken in de afweging, alternatieven te produceren voor het 
(vermeende) knelpunt Slotlaan/AntonlaanlSteynlaan, te stoppen met per buurt/laan opeenvolgende 
deelmaatregelen te nemen die alle bestemmingsverkeer slechts verschuiven naar een paar 
concentratiepunten en te komen tot een integrale aanpak voor heel Zeist te ontwerpen met slimmere 
maatregelen om doorgaand verkeer te weren uit lanen, maar (de middenstand in) het centrum goed 
bereikbaar te houden. 

In samenspraak met de wijken die de meeste effecten ondervinden van de 
verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum is een totaalplan opgesteld. In dit totaalplan zijn de 
effecten van de verschillende maatregelen doorgerekend met het verkeersmodel. Hieruit blijkt dat een 
aantal straten, waaronder de Lindenlaan, zwaarder belast worden. Om de effecten op de Lindenlaan 
te beperken worden aanvullende infrastructurele maatregelen genomen, zoals hierboven beschreven. 
De petitie is ingediend naast het feit dat met de vertegenwoordiging van de Lindenlaan diverse 
gesprekken zijn gevoerd. 

Bergweg 
De route Steynlaan - Bergweg - Jacob van Lenneplaan wordt de altematieve noord-zuidroute. Op het 
deel van de Bergweg zijn maatregelen nodig om deze verkeersstroom te faciliteren. Dit biedt meteen 
kans om op de Bergweg (tussen Steynlaan en Panweg) maatregelen te treffen die de snelheid 
verlagen en de oversteekbaarheid vergroten, een reeds bestaand probleem (waarvoor Team 
BORNerkeer sinds maart 2015 al in gesprek is) De maatregelen worden medio 2017 uitgevoerd, 
voordat de noord-zuid-route door het centrum afgesloten wordt voor autoverkeer. De verdere 
uitwerking en uitvoering gebeurt onder leiding van team BORNerkeer in nauwe samenwerking met 
projectteam centrumvisie .. Dit is ook noodzakelijk gelet op de samenhang met de ambities van 
BORNerkeer op de driehoek Bergweg - Jacob van Lenneplaan - Schaerweijdelaan. 

Ad 6 wijkverkeersplannen fase 2 
Uit de gesprekken over circulatiemaatregelen binnen de beide woonwijken kwamen ook andere 
problemen naar voren op het gebied van inrichting (zoals te smalle stoepen of onoverzichtelijke 
kruispunten) en bijvoorbeeld parkeerbeleid. De deelnemers aan de dialoog hebben aangegeven hier 
graag nog over in gesprek te willen (wijkverkeersplan fase 2). De gesprekken starten in februari 2017 
met een kaderstellend budget. Uitvoeringsplanning heeft geen relatie met de uitvoeringsplanning van 
de herinrichting centrumvisie. 

Ad 7 communicatieplan 
Communicatie vormt een belangrijk onderdeel in de verkeersbesluitprocedure. Ook om de 
verkeersmaatregelen in het juiste perspectief tot de centrumvisie te plaatsen: groen, gezond en 
gastvrij. In bijlage 5 is een plan van aanpak voor de communicatie opgenomen. De lijn van de 
communicatie is van specifiek naar breed oftewel van directbetrokkenen naar Zeist-breed. We 
gebruiken hiervoor verschillende communicatiekanalen: 

• Wettelijk gezien hoeven de {ontwerp)verkeersbesluiten uitsluitend in de Staatscourant 
gepubliceerd te worden. Om de samenleving van Zeist goed te informeren wordt de publicatie 
en informatie via extra middelen gedeeld. 

• Informatie wordt breed verspreidt over de genomen besluiten en bijbehorende procedure 
verstrekken we op de website www.centrumzeistvernieuwt.nl en via de diverse randkanalen - 
sociale media, de Nieuwsbode, de gemeentepagina en de digitale nieuwsbrief. Ook worden 
direct belanghebbenden in het centrum en de wijken 'Jagerlaan en omgeving' en 
Lyceumkwartier-Zuid/Wilhelminapark' geTnformeerd met een huis-aan-huis brief. 

• Informatiebrief / mailing naar huishoudens in het centrumgebied en de wijken Jagerlaan en 
omgeving, Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark over de wijkverkeersplannen en 
bijbehorende verkeersbesluitprocedure. 

Na publicatie in onder meer de Staatscourantliggen de verkeersbesluiten zes weken ter inzage. 
Binnen de inzagetermijn staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om beroep in te stellen bij 
de rechtbank. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of wie kan aantonen dat hij/zij 
redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen, hebben de mogelijkheid om bij de 
rechtbank beroep in te stellen. De rechtbank informeert de gemeente als een beroep wordt ingesteld 
en plannen zij een hoorzitting in. Daarnaast wordt via diverse communicatiekanalen informatie 
verschaft over de verdere procedure: 
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Staatscourant (wettelijk bepaald) 
Brief aan personen die een zienswijze hebben ingediend 
www.zeist.nVverkeersbesluiten 
www.centrumzeistvernieuwt.nl 
Informatiebrief aan de bewoners in het centrum en de beide wijken daar omheen 

Uitgebreide rapportages en achtergrondinformatie wordt gepubliceerd op de website. 

Ad 8 Informeren gemeenteraad 
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de te doorlopen procedure middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief (zie bijlage 6), als er behoefte is aan een informatiebijeenkomst dan wordt die 
georganiseerd. 

Doel van het voorstel (SMART) 

Kennisnemen van de zienswijzen en uitkomst van de wijkverkeersplanen. De verkeersbesluiten voor 
de verkeersmaatregelen in hetcentrum en aanvullende verkeersmaatregelen uit de 
wijkverkeersplannen vaststellen en in te stemmen met het voorbereiden van het treffen van 
infrastructurele maatregelen op de Lindenlaan en Bergweg en opstarten van wijkverkeersplannen fase 
2. 

ARGUMENTEN 

• De aanvullende verkeersmaatregelen gaan ongewenste neveneffecten vanuit de 
centrumvisie in omliggende woonwijken daarbuiten zo veel als mogelijk tegen en zijn 
daarmee effectief. 

• Ook al kunnen de verkeersmaatregelen binnen het centrum niet bij iedereen op draagvlak 
rekenen, als dit het uitgangspunt is, dan is er draagvlak voor de aanvullende 
verkeersmaatregelen buiten het centrum, 

• Het proces met beide wijken is zorgvuldig doorlopen. 
• Aan de raad is toegezegd dat zij geïnformeerd worden over het doorlopen proces en het 

vervolgproces rondom de verkeersbesluiten, zoals de afhandeling van de zienswijzen. Ook 
zou een integraal plan gepresenteerd worden. De raadsinformatiebrief voorziet hierin. 

KANTTEKENINGEN 

• Verkeerscirculatiemaatregelen kennen altijd voorstanders en tegenstanders, het bereiken van 
volledig draagvlak is dan vrijwel altijd een onhaalbare opgave.lndien een of meerdere 
verkeersbesluiten worden vernietigd door de rechtbank en/of Raad van State dan kunnen de 
in het verkeersbesluit opgenomen verkeersmaatregelen niet worden geeffectueerd of als ze al 
zijn ingesteld moeten deze worden teruggedraaid. 

• Een deel van de maatregelen hangt direct samen met de herinrichting van het centrumgebied 
(ontwerp door het college vastgesteld op 4 oktober 2016). Als een of meerdere 
verkeersbesluiten worden vernietigd dan heeft dit consequenties voor de uitvoering van de 
herinrichting van een klein deel van het centrum. In de aanbesteding van de herinrichting zal 
de benodigde flexibiliteit worden ingebouwd. 

FINANCIËLE TOELICHTING 

De kosten voor de verkeersmaatregelen zijn beperkt, in de meeste gevallen moeten slechts 
verkeersborden worden vervangen. Wel zijn er proceskosten (personele inzet) die worden 
opgevangen vanuit het budget centrumvisie. 

Maatregelen Lindenlaan 
De kosten worden geraamd op € 200.000, waarvan € 100.000 wordt gedekt uit BOR-middelen en € 
100.000 uit het verwachte niet benutte deel van de post onvoorzien van de centrumvisie. 
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Bergweg 
Het benodigde budget voor de reconstructie van de gehele Bergweg (tussen Steynlaan en Panweg) 
bedraagt € 850.000. Hiervan wordt € 250.000 gesubsidieerd door de provincie, wordt € 425.000 
gedekt uit BOR-middelen en € 175.000 uit het verwachte niet benutte deel van de post onvoorzien van 
de centrumvisie. 

Wijkverkeersplannen 
Het budget is € 500.000 en kaderstellend, de omvang van het benodigde budget is bepaald aan de 
hand van vergelijkbare projecten in andere wijken. Hiervan wordt € 250.000 gedekt uit BOR-middelen 
en € 100.see uit het verwachte niet benutte deel van de post onvoorzien van de centrumvisie. 

230,000 . 

JURIDISCHE ASPECTEN 

We brengen in november verkeersbesluiten voor de verkeersmaatregelen in het centrum en de 
ontwerpverkeersbesluiten uit de wijkverkeersplannen in procedure. Hieronder wordt de procedure 
toegelicht. 

Verkeersbesluiten voor de verkeersmaatregelen in het centrum 
De verkeersbesluiten voor de verkeersmaatregelen in het centrum worden gepubliceerd in de 
Staascourant en via andere communicatiekanalen. Wettelijk gezien dienen alleen de 
verkeersbesluiten uitsluitend in de Staatscourant gepubliceerd te worden. Om inwoners goed te 
informeren worden ook informatiekanalen zoals de website centrumzeistvernieuwt.nl en zeist.nl 
gebruikt. Na publicatie liggen de verkeersbesluiten zes weken ter inzage. Binnen deze termijn kunnen 
personen of organisaties die een zienswijze hebben ingediend of die redelijkerwijs kunnen aantonen 
dat zij niet in de gelegenheid waren om een zienswijze in te dienen beroep instellen bij de rechtbank. 

Ontwerpverkeersbesluiten voor verkeersmaatregelen uit wijkverkeersplannen 
De ontwerpverkeersbesluiten voor de maatregelen uit de wijkverkeersplannen worden net zoals de 
verkeersbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant en andere communicatiekanalen. Dit is dezelfde 
verkeersbesluitprocedure als in april is gehanteerd voor de verkeerscirculatiemaatregelen in het 
centrum. Ook deze besluiten liggen zes weken ter inzage. Binnen de inzagetermijn kunnen 
belanghebbenden een zienswijze bij het college indienen. Na beantwoording van de zienswijzen en 
heroverweging van de ontwerpverkeersbesluiten kunnen de definitieve verkeersbesluiten in procedure 
worden gebracht en kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de rechtbank, 

DUURZAME ASPECTEN 

Door de verkeersmaatregelen wordt het centrum autoluwer en daarmee duurzamer in de zin dat het 
centrum groener, gezonder en gastvrijer wordt. Ook beogen de aanvullende verkeersmaatregelen 
buiten het centrum ook daar een bijdrage te leveren aan verbetering van de verkeersveiligheid en 
leefbaarheid. 

UITVOERING 

Verkeersbesluiten verkeersmaatregelen in het centrum 

Publicatie van de verkeersbesluiten 1. januari 2017 
Inzagetermijn en mogelijkheid tot instellen 
beroep 

TIm februari 2017 2. 

Behandeling van mogelijk ingestelde 
beroepen door rechtbank 

Afhankelijk van planning rechtbank 3. 

Ontwerpverkeersbesluiten voor verkeersmaatregelen uit wiikverkeersplannen 
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Activiteiten Planning 
Januari 2017 ------------ - 
Maart 2017 

Publicatie van de verkeersbesluiten ---- 
Behandeling beantwoording zienswijzen en 
definitieve verkeersbesluiten door het college 

----------+----------------------------------~ Definitieve verkeersbesluiten in procedure April2017 

2 e kwartaal 2017; behandeling mogelijk 
ingestelde beroepen afhankelijk van planning 
rechtbank ----------------------------~ 

Beroepsfase 4. 

Lindenlaan (uitvoering door Team BOR/Verkeer) 

2. Um april2017 

Voor de zomervakantie 2017 3. Uitvoering 

Bergweg (uitvoering door Team BOR/Verkeer) 

2. tim mei 2017 

Uitvoering Zomervakantie 2017 3. 

Wijkverkeersplannen (uitvoering door Team BOR/Verkeer) 

Civieltech nische voorbereiding 
I 

3. Uitvoering Eind 2017 of begin 2018 

Communicatie en Informatie en Automatisering 

Onder beslispunt 7 is aangegeven hoe wordt omgegaan met communieatle. 

Bijlagen 

Bijlage 1: Nota's van beantwoording 
Bijlage 2: visualisatie verkeersmaatregelen centrum 
Bijlage 3: visualisatie wijkverkeersplan Jagerlaan en omgeving 
Bijlage 4: visualisatie wijkverkeersplan Lyceumkwartier-ZuidNVilhelminapark 
Bijlage 5: Plan van aanpak communicatie verkeersplannen - wijkverkeersplannen 
Bijlage 6: raadsinformatiebrief 

Eva!ualie/contL'Ole door de raad 
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Raad krijgt een informatiebrief en als er behoefte is aan een raadsinformatiesessie dan wordt die 

georganiseerd. 
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Plan van aanpak communicatie verkeersplannen - wijkverkeersplannen 
Versie: 1.0 
Datum: 07-10-2016 
Adviseur. Ruud Paauw 

Op 3 maart 2015 is de centrumvisie vastgesteld, inclusief bijbehorende verkeerscirculatiemaatregelen. 
Vanaf oktober 2015 zijn er gesprekken gevoerd met belanghebbenden binnen de zogenaamde 
verkeersdialoog. De in de centrumvisie opgenomen verkeerscirculatiemaatregelen hebben negatieve 
effecten op omliggende woonwijken. Door voor deze wijken aanvullende verkeersmaatregelen 
(wijkverkeersplannen) op te stellen worden de negatieve effecten grotendeels opgevangen. 

Verkeersplannen en wijkverkeersplannen - waar hebben we het over? 
In de communicatie maken we onderscheid tussen de verkeerscirculatiemaatregelen binnen het centrum 
en de wijkverkeersplannen. Op 6 april 2016 zijn de ontwerpverkeersbesluiten voor het centrum 
gepubliceerd. Verschillende personen en organisaties hebben van de geboden mogelijkheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen en de beantwoording worden nu aan het 
college aangeboden, waarna de definitieve verkeersbesluiten worden gepubliceerd. Tegen deze 
besluiten kunnen belanghebbenden - inwoners - beroep instellen bij de rechtbank mits ze een zienswijze 
hebben ingediend. Vanaf dit moment zijn wij afhankelijk van de planning van de rechtbank. Op dit 
moment kan geen inschatting gemaakt worden van de termijn waarbinnen een mogelijk beroepschrift 
wordt behandeld. 

De wijkverkeersplannen krijgen na behandeling door het college de status van ontwerpbesluiten. Tegen 
deze ontwerpbesluiten kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Dit proces kent hetzelfde 
verloop als de verkeersplannen binnen het centrum. Voor de definitieve verkeersbesluiten voor het 
instellen van de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum is het noodzakelijk om de 
verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen juridisch te borgen. Dit doen we door deze maatregelen 
te vertalen in ontwerpverkeersbesluiten. Reden is de ongewenste verkeerseffecten in de wijken rondom 
het centrum veroorzaakt door de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum met de 
verkeersmaatregelen in de wijkverkeersplannen worden beperkt. 

De verkeerscirculatiemaatregelen in de verkeersbesluiten hebben effect op de verkeerscirculatie in en om 
het centrum van Zeist. De verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen vangen de neveneffecten van 
de verkeersmaatregelen in het centrum op. Er zijn twee wijkverkeersplannen opgesteld: 

• Jagerlaan, Torenlaan, Cronjélaan en omgeving; 
• Wilhelminapark en Lyceumkwartier-Zuid. 

Communicatie - najaar 2016 
Nadat het voorstel voor de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrumgebied en verkeersmaatregelen 
in de wijkverkeersplannen in het college zijn geweest krijgen deze een nieuwe status (definitief besluit en 
ontwerpbesluit). Rondom deze procedure is goede communicatie een vereiste. 

Ook hierbij geldt dat de communicatiestrategie centrumvisie (18-01-2016) de basis is, met de 
uitgangspunten: 

Duidelijk uitleggen waarom we het doen aan de hand van de kernboodschap 
We doen het met elkaar, waar we inwoners, ondernemers, marktkooplieden, vastgoedeigenaren 
actief betrekken, evenals het centrummanagement en de regiegroep. 
We organiseren positieve communicatie, vermijden jargon, zijn concreet en herkenbaar en 
communiceren met een 'steady drumbeat' om radiostilte te voorkomen. 
We zijn zichtbaar: online, offline, fysiek en in beelden. 
Waar mogelijk maken we de koppeling met andere beleidsterreinen. 

Kernwoorden in de communicatie: groen, gezond, gastvrij, en geschiedenis. 



Kernboodschap: Het centrum van Zeist vernieuwt. Vanaf de start in 2015 werken veel partijen samen 
aan het compacter maken van het winkelgebied. De verkeersmaatregelen dragen bij aan het weren van 
het doorgaand verkeer uit het centrum. Hierdoor ontstaat een centrum waarin verblijven centraal staat en 
ontstaat een bevordering van het gezonde, groene en gastvrije karakter. Door het winkelgebied auto luw 
karakter te maken is er meer ruimte voor bewoners en bezoekers om hier te winkelen en te verblijven. Als 
alle werkzaamheden in 2018 klaar zijn, heeft Zeist weer een bruisender en levendiger centrum! 

Doelgroepen: inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, marktkooplieden. 

Issues: De verkeersplannen en wijkverkeersplannen zorgen voor discussie onder de inwoners van Zeist. 
Hieronder zijn een aantal voorbeelden van issues opgesomd die in de zienswijzen tegen de 
verkeersbesluiten voor het centrumgebied zijn opgenomen. Per issue hebben we de wijze van reageren 
opgenomen. 

1) Er is onvoldoende acceptatie in de samenleving van Zeist voor het uitvoeren van de 
verkeerscirculatiemaatregelen en de centrumvisie in het algemeen. Daarnaast is onduidelijk op welke 
wijze de verkeerscirculatiemaatregelen moeten bijdragen aan een groen, gezond en gastvrij centrum. 
Oftewelonduidelijk is welk probleem wordt aangepakt met deze maatregelen. 

• De verkeersmaatregelen in het centrum dragen bij aan het weren van het doorgaand verkeer 
uit het centrum. Met het weren van dit verkeer ontstaat een centrum waarin verblijven 
centraal kan staan. Dit draagt bij aan een groen, gezond en gastvrij centrum, aangezien 
mlnder ruimte aan het gemotoriseerd verkeer hoeft te worden ingepast en meer ruimte 
ontstaat voor winkelend publiek en fietsers. Het centrum (parkeergarages) blijft voor 
gemotoriseerd verkeer goed bereikbaar. 

2) Onduidelijk is op welke wijze de wijziging van de verkeerscirculatie een positief effect heeft op het 
centrumgebied. Daarbij is niet inzichtelijk gemaakt op welke wijze het afbreken en afsluiten van het 
tunneltje voor verkeer leidt tot meer bezoekers in het centrum van Zeist en minder verkeer. 

• De effecten van de verkeersmaatregelen in het centrum en uit de wijkverkeersplannen zijn 
zorgvuldig onderzocht met verkeersmodelberekeningen en door onderzoek te doen naar de 
milieueffecten. Er zijn verschillende varianten onderzocht om tot het meest effectieve pakket 
aan maatregelen te komen binnen en buiten het centrum. 

3) De verkeerscirculatiemaatregelen hebben grote effecten op de wijken rondom het centrum. De 
verkeersplannen om de effecten in de wijken te beperken zijn nog niet gereed. Een integrale 
beoordeling van de verkeerscirculatiemaatregelen is daarom niet mogelijk. Voor het doorvoeren van 
de plannen is het noodzakelijk een integraal verkeersplan te maken en dit plan te toetsen. 

• Inmiddels zijn de wijkverkeersplannen met circulatiemaatregelen opgesteld en worden ook 
vastgesteld, waardoor dit bezwaar is weggenomen. Het is belangrijk dat de 
verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen gelijktijdig met de verkeersbesluiten voor de 
verkeersmaatregelen in het centrum in procedure worden gebracht (ontwerp 
verkeersbesluit). Daarnaast worden ook infrastructurele maatregelen genomen op de 
Bergweg, Lindenlaan en omliggende woonwijken. 

4) De dialoog over de effecten van de verkeerscirculatiemaatregelen met de betrokken buurten/wijken is 
onvoldoende gevoerd, terwijl de coalitiepartijen hebben aangegeven gebruik te willen maken van de 
kennis van inwoners en dat zij transparantie en burgerbetrokkenheid hoog in het vaandel hebben. Dit 
is in het coalitieakkoord 2014-2018 verankerd. 

• Sinds oktober 2015 zijn wij met de samenleving van Zeist in gesprek over de plannen binnen 
diverse verkeersdialogen, waaraan vele belanghebbenden deel hebben genomen. De 
verkeersdialogen hebben geleid tot een integraal pakket van verkeerscirculatiemaatregelen 
binnen het centrum en daar buiten. Ook bij het verder uitwerken van de infrastructurele 
maatregelen buiten het centrum blijven we in gesprek met belanghebbenden. 



.. . 

Voorgesteld aanpak vervolg communicatie 

Uitgangspunten 
Informeren en betrekken van doelgroepen 

o Informeren over de genomen verkeersbesluiten en ontwerpbesluiten; 
o Informeren over hel hoe en waarom; 
o Informeren over de procedure; 
o Betrekken bij het proces. Hierbij wordt gecommuniceerd vanuit het 'waarom' en 

informeren we inwoners over de voortgang van het gemeentelijk en juridische proces; 
Van specifiek naar breed oftewel van direct betrokkenen naar Zeist-breed. 
Informeren en betrekken van de gemeenteraad 

Toelichting verkeersbesluifen en wijkverkeersplannen 
Het voorstel is om zowel direct belanghebbenden als niet direct belanghebbenden te informeren over de 
genomen besluiten. Hierbij willen we transparant zijn en draagvlak creëren voor hel nieuwe centrum. We 
willen laten zien dat de besluiten onderdeel maken van een visie voor een groen, gastvrij en gezellig 
centrum van Zeist. 

Officieel hoeven we de besluiten alleen in de Staatscourant te publiceren. Binnen dit project willen we de 
doelgroep meenemen in het gehele proces. Daarom schrijven we de ondernemers, vastgoedeigenaren 
en bewoners in het centrum van Zeist (het kernwinkelgebied) direct aan. Ook de bewoners van de wijken 
waar de wijkverkeersplannen voor zijn opgesteld worden direct aangeschreven. Daarnaast verstrekken 
we informatie over de genomen besluiten en bijbehorende procedure op de websites 
http://www.zeist.nllverkeersbesluiten en www.centrumzeistvernieuwt.nl. Via de diverse randkanalen - 
sociale media, de Nieuwsbode, de gemeentepagina en de digitale nieuwsbrief - zorgen we vervolgens 
dat de informatie breed verspreid wordt. 

Timing 
Het college behandelt de wijkverkeersplannen en verkeersbesluiten op 6 december 2016 
Communicatie naar direct belanghebbenden: het streven is om in de week na de behandeling 
door het college een brief te sturen naar alle direct belanghebbenden. De communicatie naar de 
brede doelgroep - alle inwoners/ondernemers van de gemeente Zeist - wordt gelijktijdig 
opgepakt. 
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De op 3 maart 2015 (14RV0069) vastgestelde centrumvisie bevat ook een verkeerscirculatieplan. Het college 
heeft op 8 maart 2016 (16cv.00090) besloten de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum met de 
benodigde ontwerp-verkeersbesluiten in procedure te brengen (publicatie op 6 april 2016) Belanghebbenden 
hebben zienswijzen op deze ontwerp-verkeersbesluiten ingediend. Deze zienswijzen moeten door het college 
worden meegenomen in de heroverweging van de te nemen maatregelen, voordat wordt overgegaan tot het 
nemen van definitieve verkeersbesluiten. Na het publiceren van de 6 ontwerp-verkeersbesluiten zijn tussen 
april en september met de wijken 'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark' en 
een afvaardiging vanuit de Bergweg gesprekken gevoerd over aanvullende verkeerscirculatie-maatregelen en 
infrastructurele maatregelen in deze wijken (dus buiten het centrum) om ongewenste verkeereffecten 
veroorzaakt door de verkeersmaatregelen in het centrum te voorkomen. 
VOORGESTELD WORDT 
1) Te besluiten te reageren op de zienswijzen ingediend op de zes ontwerpverkeersbesluiten 
aangaande de verkeersmaatregelen in het centrum conform de bijgevoegde nota's van beantwoording. 
2) Te besluiten voor de verkeersmaatregelen, behoudens het instellen van tweerichtingsverkeer Oude 
Arnhemseweg, tussen Montaubanstraat en Lommerlust, de benodigde definitieve verkeersbesluiten in 
procedure te brengen. 
3) Te besluiten het verkeersbesluit tweerichtingsverkeer Oude Arnhemseweg, tussen Montaubanstraat 
en Lommerlust op te schorten. 
4) Te besluiten de benodigde verkeersbesluitprocedure (ontwerp-verkeersbesluit) voor de 
verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen Jagerlaan en omgeving en Lyceumkwartier 
ZuidlWilhelminapark op te starten 
5) Te besluiten de aanvullende infrastructurele maatregelen op de Lindenlaan en Bergweg voor te 
bereiden en uit te voeren. 
6) Te besluiten fase 2 van wijkverkeersplannen Jagerlaan (en omgeving) en Lyceumkwartier- 
ZuidlWilhelminapark op te starten. 
7) Te besluiten in te stemmen met het communicatieplan. 
8) Te besluiten de raad te informeren. 
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ONDERWERP 

VOORSTEL 
1) Te besluiten te reageren op de zienswijzen ingediend op de zes ontwerpverkeersbesluiten 
aangaande de verkeersmaatregelen in het centrum conform de bijgevoegde nota's van 
beantwoording. 
2) Te besluiten voor de verkeersmaatregelen, behoudens het instellen van tweerichtingsverkeer 
Oude Arnhemseweg. tussen Montaubanstraat en Lommerlust, de benodigde definitieve 
verkeersbesluiten in procedure te brengen. 
3) Te besluiten het verkeersbesluit tweerichtingsverkeer Oude Arnhemseweg. tussen 
Montaubanstraat en Lommerlust op te schorten. 
4) Te besluiten de benodigde verkeersbesluitprocedure (ontwerp-verkeersbesluit) voor de 
verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen Jagerlaan en omgeving en Lyceumkwartier 
ZuidlWilhelminapark op te starten 
5) Te besluiten de aanvullende infrastructurele maatregelen op de Lindenlaan en Bergweg voor· 
te bereiden en uit te voeren. 
6) Te besluiten fase 2 van wijkverkeersplannen Jagerlaan (en omgeving) en Lyceumkwartier- 
ZuidlWilhelminapark op te starten. 
7) Te besluiten in te stemmen met het communicatieplan. 
8) Te besluiten de raad te informeren. 

INLEIDING 
De op 3 maart 2015 (14RV0069) vastgestelde centrumvisie bevat ook een verkeerscirculatieplan. Het 
college heeft op 8 maart 2016 (16cv.00090) besloten de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum 
met de benodigde ontwerp-verkeersbesluiten in procedure te brengen (publicatie op 6 april2016) 
Belanghebbenden hebben zienswijzen op deze ontwerp-verkeersbesluiten ingediend. Deze 
zienswijzen moeten door het college worden meegenomen in de heroverweging van de te nemen 
maatregelen. voordat wordt overgegaan tot het nemen van definitieve verkeersbesluiten. Na het 
publiceren van de ontwerp-verkeersbesluiten zijn tussen april en september met de wijken 'Jagerlaan 
en omgeving' en 'Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark' en een afvaardiging vanuit de Bergweg 
gesprekken gevoerd over aanvullende verkeerscirculatie-maatregelen en infrastructurele maatregelen 
in deze wijken (dus buiten het centrum) om ongewenste verkeereffecten veroorzaakt door de 
verkeersmaatregelen in het centrum te voorkomen .. 

Op 7 juli 2015 (15CV.00252) en 6 oktober 2015 (15cv.00318) heeft het college kennisgenomen van 
de verkeerseffecten van de door de raad op 3 maart 2015 vastgestelde centrumvisie. met daarbinnen 
een aantal verkeerscirculatiemaatregelen. Het college heeft op 8 maart 2016 (16cv.00090) besloten 
de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum en een aantal aanvullende verkeersmaatregelen in 
het centrum met de benodigde ontwerp-verkeersbesluiten in procedure te brengen. Dit betroffen de 
volgende verkeerscirculatiemaatregelen die waren opgenomen in zes ontwerpverkeersbesluiten: 

a. afsluiten Jagerlaan ter hoogte van Slotlaan 
b. openstellen busstation richting de Boulevard 
c. afsluiten Korte Steynlaan 
d. afsluiten Geiserlaan ter hoogte van Steynlaan 
e. eenrichtingsverkeer tunnel Meester de Klerkstraat richting Weeshuislaan 
f. afsluiten Rozenstraat ter hoogte van Voorheuvel 
9. afsluiten route via voormalig tunneltje Klinker (Markt) voor autoverkeer en openstellen 

voor busverkeer 
h. afsluiten (korte) Weeshuislaan ter hoogte van Slotlaan 
i. eenrichtingsverkeer Slotlaan, tussen 1e Hogeweg en (korte) Weeshuislaan 
j. instellen tweerichtingsverkeer Oude Arnhemseweg, tussen Montaubanstraat en 

Lommerlust 

Belanghebbenden hebben zienswijzen op deze ontwerp-verkeersbesluiten ingediend Deze 
zienswijzen moeten door het college worden meegenomen in de heroverweging van de definitieve 
verkeersbesluiten voor bovenstaande verkeerscirculatiemaatregelen. 
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Na het publiceren van de ontwerpverkeersbesluiten op 6 april 2016 zijn tussen april en september met 
de wijken 'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier en Wilhelminapark' gesprekken gevoerd over 
aanvullende verkeersmaatregelen in deze wijken (dus buiten het centrum) om ongewenste 
verkeereffecten veroorzaakt door de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum te voorkomen. 
Deze gesprekken hebben geleid tot twee wijkverkeersplannen, waarin verkeerscirculatie- en 
infrastructurele maatregelen zijn opgenomen om de ongewenste effecten in de wijken beperken. 

Ad 1. Ingediende zienswijzen 
Ruim 156 personen en organisaties hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze 
in te dienen op een of meerdere ontwerpverkeersbesluiten. De meeste zienswijzen zijn ingediend 
tegen alle zes de ontwerp-verkeersbesluiten. Een groot aantal zienswijzen hebben dezelfde inhoud, 
omdat gebruik is gemaakt van een format. Een aantal zienswijzen gaan in op één specifiek 
ontwerpverkeersbesluit. Hieronder zijn meest genoemde onderwerpen weergeven. Per punt is een 
korte reactie gegeven. 

Onderwerp Reactie 
Er is onvoldoende acceptatie in de samenleving De verkeersmaatregelen in het centrum dragen 
van Zeist voor het uitvoeren van de bij aan het weren van het doorgaand verkeer uit 
verkeersmaatregelen en de centrumvisie in het het centrum. Met het weren van dit verkeer 
algemeen. Daarnaast is onduidelijk op welke ontstaat een centrum waarin verblijven centraal 
wijze de verkeersmaatregelen moeten bijdragen kan staan. Dit draagt bij aan een groen, gezond 
aan een groen, gezond en gastvrij centrum. en gastvrij centrum, aangezien minder ruimte 
Oftewelonduidelijk is welk probleem wordt aan het gemotoriseerd verkeer hoeft te worden 
aangepakt met deze maatregelen. ingepast en meer ruimte ontstaat voor winkelend 

publiek en fietsers. De parkeergarages en 
winkelstraten met parkeerplaatsen in het centrum 
blijven goed bereikbaar voor gemotoriseerd 
verkeer. 

Gevolgen van de verkeersmaatregelen in het De effecten van de verkeersmaatregelen in het 
centrum zijn niet voldoende onderzocht. Daarbij centrum en van de wijkverkeersplannen zijn 
zijn de verkeersonderzoeken niet zorgvuldig zorgvuldig onderzocht met 
uitgevoerd. verkeersmodelberekeningen. Daarnaast is ook 

onderzoek gedaan naar de milieueffecten. Er zijn 
verschillende varianten onderzocht om tot het 
meest effectieve pakket aan maatregelen te 
komen. 

De verkeersmaatregelen hebben grote effecten Inmiddels zijn de wijkverkeersplannen met 
op de wijken rondom het centrum. De circulatiemaatregelen opgesteld en worden deze 
verkeersplannen om de effecten in de wijken te ook vastgesteld, waardoor dit bezwaar is 
beperken zijn nog niet gereed. Een integrale weggenomen. Het is belangrijk dat de 
beoordeling van de verkeersmaatregelen is verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen 
daarom niet mogelijk. Voor het doorvoeren van gelijktijdig met de verkeersbesluiten voor de 
de plannen is het noodzakelijk een integraal verkeersmaatregelen in het centrum in procedure 
verkeersplan te maken en dit plan te toetsen. worden gebracht (ontwerp-verkeersbesluit). 

Daarnaast worden ook infrastructurele 
maatregelen genomen. 

De dialoog over de effecten van de In onze ogen zijn belanghebbenden op 
verkeersmaatregelen met de betrokken verschillende wijzen betrokken bij het tot stand 
buurten/wijken is onvoldoende gevoerd, terwijl de brengen van de verkeersmaatregelen in de 
coalitiepartijen hebben aangegeven gebruik te verkeersdialoog, maar ook bij het opstellen van 
willen maken van de kennis van inwoners en dat de wijkverkeersplannen. Sinds oktober 2015 zijn 
zij transparantie en burgerbetrokkenheid hoog in wij met de direct belanghebbenden in gesprek 
het vaandel hebben. Dit is in het coalitieakkoord over de plannen. Ook bij het verder uitwerken 
2014-2018 verankerd. van de infrastructurele maatregelen blijven in 

oesorek met de belanohebbenden. 

De bezwaren zitten hem vooral in het verdwijnen van de noord-zuid route door het centrum (via het 
tunneltje dat inmiddels gesloopt is) en de mogelijke gevolgen die dit heeft voor bewoners en winkeliers 
en omliggende wijken. Het klopt dat men na het effectueren van de verkeerscirculatiemaatregelen om 
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het centrum heen moet gaan rijden, maar het centrum (parkeergarages) blijft vanuit alle windrichtingen 
goed bereikbaar. Bewoners en bezoekers kunnen in principe altijd dezelfde weg terugrijden als men 
heen gereden is (Parkeergarage Emmaplein vormt hierop de enige uitzondering). Voorstanders wijzen 
op de voordelen als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid als gevolg van het terugdringen 
van de hoeveelheid autoverkeer door het centrum. 

Naast de maatregelen opgenomen in de verkeersbesluiten draagt het autoluw maken van de Slotlaan 
ook bij aan het terugdringen van het autoverkeer in het centrum. Met het verkeersmodel is deze 
maatregellastig door te rekenen. Na de herinrichting van het kemwinkelgebied (2018) wordt eerst 
bekeken hoe effectief de herinrichting geweest is om de Slotlaan autoluw te maken, afhankelijk van 
deze uitkomsten worden aanvullende verkeerscirculatiemaatregelen onderzocht. Om het toekomstige 
verkeersaanbod verder terug te dringen is onder andere een mogelijkheid om een 
verkeerscirculatiemaatregel in de omgeving van Het Rond te onderzoeken die de verkeerstroom 
richting de Slotlaan vermindert. 

De ingediende zienswijzen zijn opgenomen in vijf nota's van beantwoording (zie bijlage 1): 
1. Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluiten verkeersmaatregelen 

centrumplan Zeist 
2. Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluit 174170 afsluiten Jagerlaan 
3. Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluit 174176 Korte 5teynlaan 

Slotlaan (busstation) - Geiserlaan, meerdere maatregelen 
4. Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluit 174179 Oude Arnhemseweg 
5. Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluit 174183 Weeshuislaan - . 

Voorheuvel- Slotlaan -1e Hogeweg - meerdere verkeersmaatregelen 
Een groot aantal van de zienswijzen gaat in op de zes ontwerp-verkeersbesluiten. Deze zienswijzen 
zijn opgenomen in de nota Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluiten verkeersmaatregelen centrumplan 
Zeist. Slechts een klein aantal gaat in op één specifiek ontwerpverkeersbesluit. Voor de zienswijzen 
die gericht zijn tegen één ontwerp-verkeersbesluit is per ontwerp-verkeersbesluit een aparte nota van 
beantwoording opgesteld. 

Met het opstellen van de wijkverkeersplannen wordt een groot deel van de bezwaren ondervangen. 
Ook geven de inhoud van de zienswijzen geen aanleiding om de verkeersmaatregelen, buiten het 
instellen van tweerichtingsverkeer Oude Arnhemseweg aan te passen. Het gaat om de volgende 
besluitpunten (binnen het centrum): 

a) afsluiten Jagerlaan ter hoogte van Slotlaan 
b) openstellen busstation richting de Boulevard 
c) afsluiten Korte Steynlaan 
d) afsluiten Geiserlaan ter hoogte van 5teynlaan 
e) eenrichtingsverkeer tunnel Meester de Klerkstraat richting Weeshuislaan 
f) afsluiten Rozenstraat ter hoogte van Voorheuvel 
g) afsluiten route voormalig tunneltje Klinker (Markt) voor autoverkeer en openstellen voor 

busverkeer 
h) afsluiten (korte) Weeshuislaan ter hoogte van Slotlaan 
i) eenrichtingsverkeer 510tlaan, tussen de 1e Hogeweg en (korte) Weeshuislaan 

In bijlage 2 is een visualisatie van de maatregelen opgenomen. 

Het ontwerp-verkeersbesluit tweerichtingsverkeer Oude Arnhemseweg, tussen Montaubanstraat en 
Lommerlust wordt stilgelegd. Reden is aangegeven onder ad 3. 

De indieners van een zienswijze ontvangen de reactie op hun zienswijze via een brief. In deze brief 
wordt toegelicht in welke nota van beantwoording zij hun zienswijze en reactie van het college hierop 
kunnen raadplegen. De zienswijzen zijn in de nota's geanonimiseerd om de privacy van de indieners 
te waarborgen. De wijze van communicatie over de wijkverkeersplannen is opgenomen onder ad 7. 

Ad 2. Verkeersbesluiten verkeersmaatregelen binnen centrum 
Voor de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum moeten definitieve verkeersbesluiten worden 
genomen. Deze verkeersbesluiten zijn noodzakelijk om de verkeersmaatregelen in het centrum te 
kunnen effectueren. Zoals onder ad 1 beschreven, bestaat voor 10 maatregelen geen aanleiding om 
de verkeersbesluitprocedure op te schorten. De volgende ontwerpverkeersbesluiten worden als 
definitief verkeersbesluit in procedure gebracht: 
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1. ontwerp-verkeersbesluit afsluiten Jagerlaan (kenmerk: 174170) 
2. ontwerp-verkeersbesluit Korte Steynlaan - Slotlaan (busstation) - Geiserlaan, meerdere 

maatregelen (kenmerk: 174176) 
3. ontwerp-verkeersbesluit instellen van eenrichtingsverkeer in de Meester de Klerkstraat 

(kenmerk: 174178) 
4. ontwerp-verkeersbesluit Weeshuislaan - Voorheuvel - Slotlaan - 1 ste Hogeweg - meerdere 

verkeersmaatregelen (kenmerk: 174183) 
5. ontwerp-verkeersbesluit inzake het permanent afsluiten van de Rozenstraat ter hoogte 

van de aansluiting op de Voorheuvel (kenmerk: 174181). 

De definitieve verkeersbesluiten moeten worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast worden 
deze op brede wijze gecommuniceerd binnen Zeist. De communicatie aanpak is opgenomen onder ad 
7. 

Ad 3. Ontwerpverkeersbesluit voor het instellen van tweerichtingsverkeer op Oude 
Arnhemseweg tussen Montaubanstraat en Lommerlust 
Op 6 april2016 is het ontwerpverkeersbesluit voor het instellen van tweerichtingsverkeer op Oude 
Arnhemseweg tussen Montaubanstraat en Lommerlust gepubliceerd. In verschillende zienswijzen is 
aangegeven dat de noodzaak voor het instellen van tweerichtingsverkeer op dit gedeelte van de Oude 
Arnhemseweg in relatie tot de centrumvisie ontbreekt. Daarbij komt dat de indieners verwachten dat 
de negatieve effecten op de omgeving groot zijn. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de Oude Arnhemseweg in aanmerking komt voor een 
grootschalige herinrichting. In de vergadering van 8 november 2016 heeft de raad het benodigde 
krediet beschikbaar gesteld voor deze herinrichting In het kader van deze herinrichting moet een 
integrale afweging worden gemaakt over de gewenste verkeersmaatregelen in de gehele straat. Het is 
derhalve gewenst het al dan niet doorzetten van deze maatregel te betrekken in de herinrichting van 
de Oude Arnhemseweg en de huidige ontwerp-verkeersbesluitprocedure niet verder in procedure te 
brengen. De beoogde maatregel in het ontwerpverkeersbesluit heeft een nadrukkelijke relatie met de 
Oude Arnhemseweg en in mindere mate met het centrum. 

Ad 4. wijkverkeersplannen 'Jagerlaan en omgeving' en 'Lyceumkwartier-Zuid en 
Wilhelmina park' 
Het college heeft op 3 maart 2016 besloten in overleg te treden met de wijken Jagerlaan en omgeving, 
Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark. Uit berekeningen met het verkeersmodel bleek dat in deze 
wijken door de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum ongewenste verkeersstromen ontstaan. 
In overleg met de wijken zijn twee wijkverkeersplannen opgesteld, waarin verkeersmaatregelen zijn 
bepaald die de ongewenste effecten in de woonwijken moeten beperken dan wel voorkomen. 
Klankbordgroepen uit de wijken zijn betrokken bij het opstellen van de wijkverkeersplannen en hebben 
via bijeenkomsten en e-mail kunnen reageren op de voorstellen. Dit heeft geresulteerd in twee 
wijkverkeersplannen voor Jagerlaan en omgeving en het Lyceumkwartier-ZuidlWilhelminapark. 

Wükverkeersp/an Jager/aan en omgeving 
Het wijkverkeersplan Jagerlaan en omgeving bestaat uit het instellen van eenrichtingsverkeer op 
verschillende straten in deze wijk. Het instellen van eenrichtingsverkeer voorkomt de ongewenste 
stromen van doorgaand verkeer door de wijk. Echter hebben deze verkeersmaatregelen voor veel 
bewoners tot gevolg dat zij moeten omrijden om de woning te bereiken. Het omrijden is in toename in 
afstand en tijd beperkt, daarbij neemt de hoeveelheid verkeer in de woonstraten in de toekomst (2025) 
zelfs af ten opzichte van de situatie zonder centrumvisie Op de volgende wegen wordt 
eenrichtingsverkeer ingesteld. 

1. Costerlaan van Jagerlaan tot Steynlaan 
2. Krugerlaan van Joubertlaan tot Steynlaan (behalve tussen het hofje en de Krugerlaan in 

verband met laden en lossen van vrachtwagens en kans op blokkades). 
3. Jagerlaan van Costerlaan tot Antonlaan 
4. Cronjélaan van Steynlaan tot Jagerlaan 

In bijlage 3 is een visualisatie van het plan opgenomen. 

Wijkverkeersp/an Lyceumkwartier-ZuidMlilhe/minapark 
Tijdens verschillende sessies met de klankbordgroepen van beide wijken bleek dat een groot deel van 
de aanwezigen liever ziet dat de verkeersmaatregelen in het centrum geen doorgang vinden. De 
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reden is dat de aanwezigen vinden dat de negatieve impact op de wegen in de wijken (Wilhelminapark 
en in het Lyceumkwartier (de wegen ten zuiden van de Lindenlaan) hierna Lyceumkwartier-Zuid) te 
groot is. Als de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum wel worden geêffectueerd, dan is het 
belangrijk om de ongewenste gevolgen voor deze wijken te beperken. Aanvullende 
verkeerscirculatiemaatregelen in de wijken kan dit bewerkstelligen. Het wijkverkeersplan 
Lyceumkwartier-Zuid/Wilhelminapark voorziet in het instellen van eenrichtingsverkeer op de 
verschillende wegen en aanvullende maatregelen op de verkeersintensiteit op de Lindenlaan te 
beperken. 

In het wijkverkeersplan Lyceumkwartier-Zuid/Wilhelminapark worden op verschillende wegen 
eenrichtingsverkeer ingesteld om een ongewenste verkeersstroom door de wijken te voorkomen. Op 
de volgende weggedeelten wordt 24 uur per dag en zeven dag in de week eenrichtingsverkeer 
ingesteld: 

1. Verlengde Slotlaan van Lindenlaan naar rotonde Boulevard - Antonlaan (nu al sprake van 
eenrichtingsverkeer van maandag tot en vrijdag tussen 8:00 en 9:00 uur) 

2. Lyceumlaan van Fransen van de Puttelaan naar rotonde Boulevard - Antonlaan 
3. Pauw van Wieldrechtlaan van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan 
4. Stationslaan van Prins Hendriklaan naar Bethanielaan 
5. Professor Lorentzlaan van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan 

Zie bijlage 4 voor de visualisatie van de maatregelen. 

Voor maatregel 5, het instellen van het eenrichtingsverkeer op de Professor Lorentzlaan, is 
afgesproken dat na de besluitvorming door het college we in overleg gaan met een 
vertegenwoordiging uit de omgeving Professor Lorentzlaan/Fransen van de Puttelaan en de 
wijkverenigingen. In dit overleg bepalen we met de vertegenwoordiging triggers die het 
eenrichtingsverkeer moeten activeren. Het verkeersmodellaat zien dat er een ongewenste 
verkeersstroom door de Professor Lorentzlaan ontstaat als hier geen eenrichtingsverkeer wordt 
ingesteld. De vraag is echter of en in welke mate deze verkeersstroom gaat ontstaan. Gezien met 
deze maatregel het Wilhelminapark niet meer via de Lindenlaan bereikt kan worden willen we samen 
met een vertegenwoordiging meetbare triggers bepalen. Op het moment dat het verkeer boven de 
gestelde waarde komt kan het eenrichtingsverkeer worden geëffectueerd. De maatregel wordt wel in 
procedure gebracht, maar dat betekent niet dat hij per se geëffectueerd hoeft te worden. 

Een van de kanttekeningen bij dit verkeersplan is dat de Lindenlaan zwaarder belast wordt. De 
toename van het verkeer door de verkeersmaatregelen in het centrum wordt door de bewoners als 
onacceptabel aangemerkt. Daarnaast vrezen zij dat de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer, vooral 
scholieren die veelvuldig van de Lindenlaan gebruik maken, onder druk komt te staan. Samen met 
een vertegenwoordiging van de Lindenlaan zijn aanvullende maatregelen opgesteld die de 
verkeersintensiteit moeten beperken. Deze zijn onder ad 5 weergeven. 

Milieueffecten maatregelpakket 
De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) heeft milieuonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek heeft 
een toets plaatsgevonden aan de hand van de grenswaarden uit het GWP en er is gekeken naar 
milieueffecten. 

Verkeersinlensileiten 
Op een aantal wegen rijdt meer verkeer dan gewenst. Dit zijn echter doorgaans wegen waar dit nu 
ook al het geval is. Dit is een logisch gevolg van het knippen van de doorgaande noord-zuidroute door 
het centrum. Door op deze wegen inrichtingsmaatregelen te nemen proberen we deze wegen 
autoluwer te krijgen. Ook wordt hiermee geprobeerd de verkeersveiligheid en leefbaarheid te 
verbeteren. 

Toename geluid op wegvakniveau 
Wanneer het verkeer met 40% toeneemt is er sprake van een toename van de geluidsbelasting met 
minimaal 1,5 dB: 

• Bij 50 km/h wegen moeten dan vanuit de milieuwetgeving maatregelen worden getroffen. Hier 
lijkt vooralsnog geen sprake van (modelmatig). 

• Bij 30 km/h wegen is dit juridisch niet noodzakelijk. In het GWP is het volgende opgenomen: 
bij de uitvoering van verkeersprojecten die redelijkerwijs effect hebben op de geluidsbelasting 
bij geluidsgevoelige bestemmingen worden de gevolgen voor geluid per project in beeld 
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gebracht en meegewogen. De geluidsbelasting mag niet zondermeer ergens 1,5 dB 
verslechteren ten opzichte van de bestaande situatie (grenswaarde). Streven is echter 
verbetering van de geluidsbelasting, waarbij de saldobenadering wordt gehanteerd. Hierbij 
geldt dat het effect van verkeersprojecten niet beperkt hoeft te zijn tot de projectlocatie zelf. Er 
zijn diverse wegen waar er inderdaad sprake is van een stijging met 40%. In het eindvoorstel 
neemt het aantal geluidgehinderden in 2025 zelfs af ten opzichte van de situatie in 2015. In de 
huidige situatie zijn er 2698 bewoners met geluidshinder. In het eindvoorstel neemt dit aantal 
af tot 2635 bewoners. Uit het geluidsonderzoek blijkt dus dat er per saldo sprake is van een 
verbetering. 

Luchtkwa/iteit 
De concentraties stikstofdioxide nemen in alle toekomstvarianten ten opzichte van de huidige situatie 
sterk af. De ODRU verwacht ook voor de andere relevante stoffen (PM10, PM2,5 en PMO, 1) geen 
overschrijdingen van de norm. 

Monitoring 
De effecten van de verkeersmaatregelen zijn doorgerekend met het verkeersmodel en het 
milieumodel. Of en in welke mate deze effecten daadwerkelijk optreden is altijd onzeker. Rondom het 
moment wanneer verkeersmaatregelen worden gerealiseerd worden metingen verricht zodat de 
daadwerkelijke effecten zichtbaar worden en indien nodige aanvullende passende maatregelen 
kunnen worden getroffen. 

De ontwerpverkeersbesluiten moeten worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast worden 
deze op brede wijze gecommuniceerd binnen Zeist. De communicatie aanpak is opgenomen onder ad 
7. 

Ad 5: aanvullende infrastructurele maatregelen op de Lindenlaan en Bergweg uit te werken in 
samenspraak met belanghebbenden. 
De Lindenlaan is in het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GWP) gecategoriseerd als 
buurtverzamelweg. In het GWP zijn kenmerken gekoppeld aan buurtverzamelwegen, zoals een 
maximum intensiteit van 5.000 mvt/etmaal. In 2025 wordt zonder centrumplan deze streefwaarde fors 
overschreden. Wel blijkt dat met de verkeersmaatregelen uit de centrumvisie en wijkverkeersplannen 
er sprake is van een extra toename op de Lindenlaan. Dit is met name het geval aan de westzijde van 
de Lindenlaan, tussen Boulevard en Lyceumlaan. 

Om de verkeersintensiteit terug te dringen zijn in overleg met een vertegenwoordiging van de 
Lindenlaan aanvullende maatregelen bepaald. Deze maatregelen zijn niet doorgerekend met het 
verkeersmodel, omdat deze modelmatig niet door te rekenen zijn. Dit betreffen de volgende 
maatregelen: 

1. verwijzing parkeerroute centrum over Lindenlaan verwijderen (reeds uitgevoerd); 
2. doseren instroom verkeer vanaf Geroplein; 
3. dynamische routesinformatie op de Woudenbergseweg om verkeer richting de A28 te 

stimuleren om de Krakelingweg te gebruiken; 
4. reconstructie van de Lindenlaan (aanbrengen overrijdbare middengeleider en versmallingen); 
5. reconstructie kruispunt Woudenbergseweg-Jagersingel, waarbij beweging naar Jagersingel/ 

Lindenlaan wordt beperkt. 
We blijven de komende jaren structureel in overleg met belanghebbenden om de verkeerssituatie 
actief te monitoren (ook aan de hand van metingen). De maatregelen worden medio 2017 uitgevoerd, 
voordat de noord-zuid-route door het centrum afgesloten wordt voor autoverkeer. De verdere 
uitwerking en uitvoering gebeurt onder leiding van team BORNerkeer in nauwe samenwerking met 
projectteam centrumvisie. 

Petitie de Linden/aan Zeist 
Op 24 oktober 2016 is een petitie bij het college ingediend over de Lindenlaan. In deze petitie worden 
zorgen geuit over de, volgens ondertekenaars, onevenredige toename van het verkeer op de 
Lindenlaan. Deze toename zorgt niet alleen voor het overschrijden van de in het GWP opgenomen 
norm voor deze weg, maar ook verwachten ze een afname van de verkeersveiligheid voor fietsers (in 
het bijzonder SCholieren) en voetgangers. Ondertekenaars verwachten dat de bovengenoemde 
maatregelen onvoldoende zijn om de toename van het verkeer te dempen. Zeker omdat de 
Lindenlaan zich al jaren hard maakt voor een afname van het verkeer. Er wordt daarom met grote 
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klem verzocht geen (ontwerp)verkeersbesluiten in procedure te brengen, de verkeersveiligheid van de 
fietsers en voetgangers te betrekken in de afweging, alternatieven te produceren voor het 
(vermeende) knelpunt Slotlaan/AntonlaaniSteynlaan, te stoppen met per buurt/laan opeenvolgende 
deelmaatregelen te nemen die alle bestemmingsverkeer slechts verschuiven naar een paar 
concentratiepunten en te komen tot een integrale aanpak voor heel Zeist te ontwerpen met slimmere 
maatregelen om doorgaand verkeer te weren uit lanen, maar (de middenstand in) het centrum goed 
bereikbaar te houden. 

In samenspraak met de wijken die de meeste effecten ondervinden van de 
verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum is een totaalplan opgesteld. In dit totaalplan zijn de 
effecten van de verschillende maatregelen doorgerekend met het verkeersmodel. Hieruit blijkt dat een 
aantal straten, waaronder de Lindenlaan, zwaarder belast worden. Om de effecten op de Lindenlaan 
te beperken worden aanvullende infrastructurele maatregelen genomen, zoals hierboven beschreven. 
De petitie is ingediend naast het feit dat met de vertegenwoordiging van de Lindenlaan diverse 
gesprekken zijn gevoerd. 

Bergweg 
De route Steynlaan - Bergweg - Jacob van Lenneplaan wordt de alternatieve noord-zuidroute. Op het 
deel van de Bergweg zijn maatregelen nodig om deze verkeersstroom te faciliteren. Dit biedt meteen 
kans om op de Bergweg (tussen Steynlaan en Panweg) maatregelen te treffen die de snelheid 
verlagen en de oversteekbaarheid vergroten, een reeds bestaand probleem (waarvoor Team 
BORNerkeer sinds maart 2015 al in gesprek is) De maatregelen worden medio 2017 uitgevoerd, 
voordat de noord-zuid-route door het centrum afgesloten wordt voor autoverkeer. De verdere 
uitwerking en uitvoering gebeurt onder leiding van team BORNerkeer in nauwe samenwerking met 
projectteam centrumvisie .. Dit is ook noodzakelijk gelet op de samenhang met de ambities van 
BORNerkeer op de driehoek Bergweg - Jacob van Lenneplaan - Schaerweijdelaan. 

Ad 6 wijkverkeersplannen fase 2 
Uit de gesprekken over circulatiemaatregelen binnen de beide woonwijken kwamen ook andere 
problemen naar voren op het gebied van inrichting (zoals te smalle stoepen of onoverzichtelijke 
kruispunten) en bijvoorbeeld parkeerbeleid. De deelnemers aan de dialoog hebben aangegeven hier 
graag nog over in gesprek te willen (wijkverkeersplan fase 2). De gesprekken starten in februari 2017 
met een kaderstellend budget. Uitvoeringsplanning heeft geen relatie met de uitvoeringsplanning van 
de herinrichting centrumvisie. 

Ad 7 communicatieplan 
Communicatie vormt een belangrijk onderdeel in de verkeersbesluitprocedure. Ook om de 
verkeersmaatregelen in het juiste perspectief tot de centrumvisie te plaatsen: groen, gezond en 
gastvrij. In bijlage 5 is een plan van aanpak voor de communicatie opgenomen. De lijn van de 
communicatie is van specifiek naar breed oftewel van directbetrokkenen naar Zeist-breed. We 
gebruiken hiervoor verschillende communicatiekanalen: 

• Wettelijk gezien hoeven de (ontwerp)verkeersbesluiten uitsluitend in de Staatscourant 
gepubliceerd te worden. Om de samenleving van Zeist goed te informeren wordt de publicatie 
en informatie via extra middelen gedeeld. 

• Informatie wordt breed verspreidt over de genomen besluiten en bijbehorende procedure 
verstrekken we op de website www.centrumzeistvernieuwt.nl en via de diverse randkanalen - 
sociale media, de Nieuwsbode, de gemeentepagina en de digitale nieuwsbrief. Ook worden 
direct belanghebbenden in het centrum en de wijken 'Jagerlaan en omgeving' en 
Lyceumkwartier-Zuid/Wilhelminapark' geTnformeerd met een huis-aan-huis brief. 

• Informatiebrief I mailing naar huishoudens in het centrumgebied en de wijken Jagerlaan en 
omgeving, Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark over de wijkverkeersplannen en 
bij behorend e verkeersbesl u itproced ure. 

Na publicatie in onder meer de Staatscourantliggen de verkeersbesluiten zes weken ter inzage. 
Binnen de inzagetermijn staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om beroep in te stellen bij 
de rechtbank. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of wie kan aantonen dat hij/zij 
redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen, hebben de mogelijkheid om bij de 
rechtbank beroep in te stellen. De rechtbank informeert de gemeente als een beroep wordt ingesteld 
en plannen zij een hoorzitting in. Daarnaast wordt via diverse communicatiekanalen informatie 
verschaft over de verdere procedure: 
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Staatscourant (wettelijk bepaald) 
Brief aan personen die een zienswijze hebben ingediend 
www.zeist.nllverkeersbeslu iten 
www.centrumzeistvernieuwt.nl 
Informatiebrief aan de bewoners in het centrum en de beide wijken daar omheen 

Uitgebreide rapportages en achtergrondinformatie wordt gepubliceerd op de website. 

Ad 8 Informeren gemeenteraad 
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de te doorlopen procedure middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief (zie bijlage 6), als er behoefte is aan een informatiebijeenkomst dan wordt die 
georganiseerd. 

Doel van het voorstel (SMART) 

Kennisnemen van de zienswijzen en uitkomst van de wijkverkeersplanen. De verkeersbesluiten voor 
de verkeersmaatregelen in het centrum en aanvullende verkeersmaatregelen uit de 
wijkverkeersplannen vaststellen en in te stemmen met het voorbereiden van het treffen van 
infrastructurele maatregelen op de Lindenlaan en Bergweg en opstarten van wijkverkeersplannen fase 
2. 

ARGUMENTEN 

• De aanvullende verkeersmaatregelen gaan ongewenste neveneffecten vanuit de 
centrumvisie in omliggende woonwijken daarbuiten zo veel als mogelijk tegen en zijn 
daarmee effectief. 

• Ook al kunnen de verkeersmaatregelen binnen het centrum niet bij iedereen op draagvlak 
rekenen, als dit het uitgangspunt is, dan is er draagvlak voor de aanvullende 
verkeersmaatregelen buiten het centrum, 

• Het proces met beide wijken is zorgvuldig doorlopen. 
• Aan de raad is toegezegd dat zij geïnformeerd worden over het doorlopen proces en het 

vervolgproces rondom de verkeersbesluiten, zoals de afhandeling van de zienswijzen. Ook 
zou een integraal plan gepresenteerd worden. De raadsinformatiebrief voorziet hierin. 

KANTTEKENINGEN 

• Verkeerscirculatiemaatregelen kennen altijd voorstanders en tegenstanders, het bereiken van 
volledig draagvlak is dan vrijwel altijd een onhaalbare opgave.lndien een of meerdere 
verkeersbesluiten worden vernietigd door de rechtbank en/of Raad van State dan kunnen de 
in het verkeersbesluit opgenomen verkeersmaatregelen niet worden geeffectueerd of als ze al 
zijn ingesteld moeten deze worden teruggedraaid. 

• Een deel van de maatregelen hangt direct samen met de herinrichting van het centrumgebied 
(ontwerp door het college vastgesteld op 4 oktober 2016). Als een of meerdere 
verkeersbesluiten worden vernietigd dan heeft dit consequenties voor de uitvoering van de 
herinrichting van een klein deel van het centrum. In de aanbesteding van de herinrichting zal 
de benodigde flexibiliteit worden ingebouwd. 

FINANCIËLE TOELICHTING 

De kosten voor de verkeersmaatregelen zijn beperkt, in de meeste gevallen moeten slechts 
verkeersborden worden vervangen. Wel zijn er proceskosten (personele inzet) die worden 
opgevangen vanuit het budget centrumvisie. 

Maatregelen Lindenlaan 
De kosten worden geraamd op € 200.000, waarvan € 100.000 wordt gedekt uit BaR-middelen en € 
100.000 uit het verwachte niet benutte deel van de post onvoorzien van de centrumvisie. 
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Bergweg 
Het benodigde budget voor de reconstructie van de gehele Bergweg (tussen Steynlaan en Panweg) 
bedraagt € 850.000. Hiervan wordt € 250.000 gesubsidieerd door de provincie, wordt € 425.000 
gedekt uit BaR-middelen en € 175.000 uit het verwachte niet benutte deel van de post onvoorzien van 
de centrumvisie. 

Wijkverkeersplannen 
Het budget is € 500.000 en kaderstellend, de omvang van het benodigde budget is bepaald aan de 
hand van vergelijkbare projecten in andere wijken. Hiervan wordt € 250.000 gedekt uit BaR-middelen 
en € 100.0ee uit het verwachte niet benutte deel van de post onvoorzien van de centrumvisie. 

230.000 . 

JURIDISCHE ASPEaEN 

We brengen in november verkeersbesluiten voor de verkeersmaatregelen in het centrum en de 
ontwerpverkeersbesluiten uit de wijkverkeersplannen in procedure. Hieronder wordt de procedure 
toegelicht. 

Verkeersbesluiten voor de verkeersmaatregelen in het centrum 
De verkeersbesluiten voor de verkeersmaatregelen in het centrum worden gepubliceerd in de 
Staascourant en via andere communicatiekanalen. Wettelijk gezien dienen alleen de 
verkeersbesluiten uitsluitend in de Staatscourant gepubliceerd te worden. Om inwoners goed te 
informeren worden ook informatiekanalen zoals de website centrumzeistvernieuwt.nl en zeist.nl 
gebruikt. Na publicatie liggen de verkeersbesluiten zes weken ter inzage. Binnen deze termijn kunnen 
personen of organisaties die een zienswijze hebben ingediend of die redelijkerwijs kunnen aantonen 
dat zij niet in de gelegenheid waren om een zienswijze in te dienen beroep instellen bij de rechtbank. 

Ontllverpverkeersbesluiten voor verkeersmaatregelen uit wijkverkeersplannen 
De ontwerpverkeersbesluiten voor de maatregelen uit de wijkverkeersplannen worden net zoals de 
verkeersbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant en andere communicatiekanalen. Dit is dezelfde 
verkeersbesluitprocedure als in april is gehanteerd voor de verkeerscirculatiemaatregelen in het 
centrum. Ook deze besluiten liggen zes weken ter inzage. Binnen de inzagetermijn kunnen 
belanghebbenden een zienswijze bij het college indienen. Na beantwoording van de zienswijzen en 
heroverweging van de ontwerpverkeersbesluiten kunnen de definitieve verkeersbesluiten in procedure 
worden gebracht en kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de rechtbank. 

DUURZAME ASPECTEN 

Door de verkeersmaatregelen wordt het centrum autoluwer en daarmee duurzamer in de zin dat het 
centrum groener, gezonder en gastvrijer wordt. Ook beogen de aanvullende verkeersmaatregelen 
buiten het centrum ook daar een bijdrage te leveren aan verbetering van de verkeersveiligheid en 
leefbaarheid. 

UITVOERING 

Verkeersbesluiten verkeersmaatregelen in het centrum 

1. Januari 2017 Publicatie van de verkeersbesluiten 

Afhankelijk van planning rechtbank 

2. Inzagetermijn en mogelijkheid tot instellen 
beroep 

TIm februari 2017 

3. Behandeling van mogelijk ingestelde 
beroepen door rechtbank 

Ontwerpverkeersbesluiten voor verkeersmaatregelen uit wijkverkeersplannen 
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Publicatie van de verkeersbesluiten Januari 2017 1. 
Behandeling beantwoording zienswijzen en 
definitieve verkeersbesluiten door het college 

Maart 2017 2. 

3. Definitieve verkeersbesluiten in procedure April2017 

2 e kwartaal 2017; behandeling mogelijk 
ingestelde beroepen afhankelijk van planning 
rechtbank 

Beroepsfase 4. 

Lindenlaan (uitvoering door Team BOR/Verkeer) 

2. Um april2017 

Uitvoering Voor de zomervakantie 2017 3. 

Bergweg (uitvoering door Team BOR/Verkeer) 

2. t/rn mei 2017 

3. Uitvoering Zomervakantie 2017 

Wijkverkeersplannen (uitvoering door Team BOR/Verkeer) 

Civieltechnische voorbereiding 

Eind 2017 of begin 2018 3. Uitvoering 

Communicatie en Informatie en Automatisering 

Onder beslispunt 7 is aangegeven hoe wordt omgegaan met communicatie. 

Bijlagen 

Bijlage 1: Nota's van beantwoording 
Bijlage 2: visualisatie verkeersmaatregelen centrum 
Bijlage 3: visualisatie wijkverkeersplan Jagerlaan en omgeving 
Bijlage 4: visualisatie wijkverkeersplan Lyceumkwartier-ZuidNVilhelminapark 
Bijlage 5: Plan van aanpak communicatie verkeersplannen - wijkverkeersplannen 
Bijlage 6: raadsinformatiebrief 

Evaluatie/controle door de raad 
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Raad krijgt een informatiebrief en als er behoefte is aan een raadsinformatiesessie dan wordt die 

georganiseerd. 
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Plan van aanpak communicatie verkeersplannen - wijkverkeersplannen 
Versie: 1.0 
Datum: 07-10-2016 
Adviseur: Ruud Paauw 

Op 3 maart 2015 is de centrumvisie vastgesteld, inclusief bijbehorende verkeerscirculatiemaatregelen. 
Vanaf oktober 2015 zijn er gesprekken gevoerd met belanghebbenden binnen de zogenaamde 
verkeersdialoog. De in de centrumvisie opgenomen verkeerscirculatiemaatregelen hebben negatieve 
effecten op omliggende woonwijken. Door voor deze wijken aanvullende verkeersmaatregelen 
(wijkverkeersplannen) op te stellen worden de negatieve effecten grotendeels opgevangen. 

Verkeersplannen en wijkverkeersplannen - waar hebben we het over? 
In de communicatie maken we onderscheid tussen de verkeerscirculatiemaatregelen binnen het centrum 
en de wijkverkeersplannen. Op 6 april 2016 zijn de ontwerpverkeersbesluiten voor het centrum 
gepubliceerd. Verschillende personen en organisaties hebben van de geboden mogelijkheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen en de beantwoording worden nu aan het 
college aangeboden, waarna de definitieve verkeersbesluiten worden gepubliceerd. Tegen deze 
besluiten kunnen belanghebbenden - inwoners - beroep instellen bij de rechtbank mits ze een zienswijze 
hebben ingediend. Vanaf dit moment zijn wij afhankelijk van de planning van de rechtbank. Op dit 
moment kan geen inschatting gemaakt worden van de termijn waarbinnen een mogelijk beroepschrift 
wordt behandeld. 

De wijkverkeersplannen krijgen na behandeling door het college de status van ontwerpbesluiten. Tegen 
deze ontwerpbesluiten kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Dit proces kent hetzelfde 
verloop als de verkeersplannen binnen het centrum. Voor de definitieve verkeersbesluiten voor het 
instellen van de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum is het noodzakelijk om de 
verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen juridisch te borgen. Dit doen we door deze maatregelen 
te vertalen in ontwerpverkeersbesluiten. Reden is de ongewenste verkeerseffecten in de wijken rondom 
het centrum veroorzaakt door de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum met de 
verkeersmaatregelen in de wijkverkeersplannen worden beperkt. 

De verkeerscirculatiemaatregelen in de verkeersbesluiten hebben effect op de verkeerscirculatie in en om 
het centrum van Zeist. De verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen vangen de neveneffecten van 
de verkeersmaatregelen in het centrum op. Er zijn twee wijkverkeersplannen opgesteld: 

• Jagerlaan, Torenlaan, Cronjélaan en omgeving; 
• Wilhelminapark en Lyceumkwartier-Zuid. 

Communicatie - najaar 2016 
Nadat het voorstel voor de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrumgebied en verkeersmaatregelen 
in de wijkverkeersplannen in het college zijn geweest krijgen deze een nieuwe status (definitief besluit en 
ontwerpbesluit). Rondom deze procedure is goede communicatie een vereiste. 

Ook hierbij geldt dat de communicatiestrategie centrumvisie (18-01-2016) de basis is, met de 
uitgangspunten: 

Duidelijk uitleggen waarom we het doen aan de hand van de kernboodschap 
We doen het met elkaar, waar we inwoners, ondernemers, marktkooplieden, vastgoedeigenaren 
actief betrekken, evenals het centrummanagement en de regiegroep. 
We organiseren positieve communicatie, vermijden jargon, zijn concreet en herkenbaar en 
communiceren met een 'steady drumbeat' om radiostilte te voorkomen. 
We zijn zichtbaar: online, offline, fysiek en in beelden. 
Waar mogelijk maken we de koppeling met andere beleidsterreinen. 

Kernwoorden in de communicatie: groen, gezond, gastvrij, en geschiedenis. 



Kernboodschap: Het centrum van Zeist vernieuwt. Vanaf de start in 2015 werken veel partijen samen 
aan het compacter maken van het winkelgebied. De verkeersmaatregelen dragen bij aan het weren van 
het doorgaand verkeer uit het centrum. Hierdoor ontstaat een centrum waarin verblijven centraal staat en 
ontstaat een bevordering van het gezonde. groene en gastvrije karakter. Door het winkelgebied auto luw 
karakter te maken is er meer ruimte voor bewoners en bezoekers om hier te winkelen en te verblijven. Als 
alle werkzaamheden in 2018 klaar zijn, heeft Zeist weer een bruisender en levendiger centrum! 

Doelgroepen: inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, marktkooplieden. 

Issues: De verkeersplannen en wijkverkeersplannen zorgen voor discussie onder de inwoners van Zeist. 
Hieronder zijn een aantal voorbeelden van issues opgesomd die in de zienswijzen tegen de 
verkeersbesluiten voor het centrumgebied zijn opgenomen. Per issue hebben we de wijze van reageren 
opgenomen. 

1) Er is onvoldoende acceptatie in de samenleving van Zeist voor het uitvoeren van de 
verkeerscirculatiemaatregelen en de centrumvisie in het algemeen. Daarnaast is onduidelijk op welke 
wijze de verkeerscirculatiemaatregelen moeten bijdragen aan een groen, gezond en gastvrij centrum. 
Oftewelonduidelijk is welk probleem wordt aangepakt met deze maatregelen. 

• De verkeersmaatregelen in het centrum dragen bij aan het weren van het doorgaand verkeer 
uit het centrum. Met het weren van dit verkeer ontstaat een centrum waarin verblijven 
centraal kan staan. Dit draagt bij aan een groen, gezond en gastvrij centrum, aangezien 
minder ruimte aan het gemotoriseerd verkeer hoeft te worden ingepast en meer ruimte 
ontstaat voor winkelend publiek en fietsers. Het centrum (parkeergarages) blijft voor 
gemotoriseerd verkeer goed bereikbaar. 

2) Onduidelijk is op welke wijze de wijziging van de verkeerscirculatie een positief effect heeft op het 
centrumgebied. Daarbij is niet inzichtelijk gemaakt op welke wijze het afbreken en afsluiten van het 
tunneltje voor verkeer leidt tot meer bezoekers in het centrum van Zeist en minder verkeer. 

• De effecten van de verkeersmaatregelen in het centrum en uit de wijkverkeersplannen zijn 
zorgvuldig onderzocht met verkeersmodelberekeningen en door onderzoek te doen naar de 
milieueffecten. Er zijn verschillende varianten onderzocht om tot het meest effectieve pakket 
aan maatregelen te komen binnen en buiten het centrum. 

3) De verkeerscirculatiemaatregelen hebben grote effecten op de wijken rondom het centrum. De 
verkeersplannen om de effecten in de wijken te beperken zijn nog niet gereed. Een integrale 
beoordeling van de verkeerscirculatiemaatregelen is daarom niet mogelijk. Voor het doorvoeren van 
de plannen is het noodzakelijk een integraal verkeersplan te maken en dit plan te toetsen. 

• Inmiddels zijn de wijkverkeersplannen met circulatiemaatregelen opgesteld en worden ook 
vastgesteld, waardoor dit bezwaar is weggenomen. Het is belangrijk dat de 
verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen gelijktijdig met de verkeersbesluiten voor de 
verkeersmaatregelen in het centrum in procedure worden gebracht (ontwerp 
verkeersbesluit). Daarnaast worden ook infrastructurele maatregelen genomen op de 
Bergweg, Lindenlaan en omliggende woonwijken. 

4) De dialoog over de effecten van de verkeerscirculatiemaatregelen met de betrokken buurten/wijken is 
onvoldoende gevoerd, terwijl de coalitiepartijen hebben aangegeven gebruik te willen maken van de 
kennis van inwoners en dat zij transparantie en burgerbetrokkenheid hoog in het vaandel hebben. Dit 
is in het coalitieakkoord 2014-2018 verankerd. 

• Sinds oktober 2015 zijn wij met de samenleving van Zeist in gesprek over de plannen binnen 
diverse verkeersdialogen, waaraan vele belanghebbenden deel hebben genomen. De 
verkeersdialogen hebben geleid tot een integraal pakket van verkeerscirculatiemaatregelen 
binnen het centrum en daar buiten. Ook bij het verder uitwerken van de infrastructurele 
maatregelen buiten het centrum blijven we in gesprek met belanghebbenden. 



Voorgesteld aanpak vervolg communicatie 

Uitgangspunten 
Informeren en betrekken van doelgroepen 

o Informeren over de genomen verkeersbesluiten en ontwerpbesluiten; 
o Informeren over het hoe en waarom; 
o Informeren over de procedure; 
o Betrekken bij het proces. Hierbij wordt gecommuniceerd vanuit het 'waarom' en 

informeren we inwoners over de voortgang van het gemeentelijk en juridische proces; 
Van specifiek naar breed oftewel van direct betrokkenen naar Zeist-breed. 
Informeren en betrekken van de gemeenteraad 

Toelichting verkeersbesluiten en wijkverkeersplannen 
Het voorstel is om zowel direct belanghebbenden als niet direct belanghebbenden te informeren over de 
genomen besluiten. Hierbij willen we transparant zijn en draagvlak creëren voor het nieuwe centrum. We 
willen laten zien dat de besluiten onderdeel maken van een visie voor een groen, gastvrij en gezellig 
centrum van Zeist. 

Officieel hoeven we de besluiten alleen in de Staatscourant te publiceren. Binnen dit project willen we de 
doelgroep meenemen in het gehele proces. Daarom schrijven we de ondernemers, vastgoedeigenaren 
en bewoners in het centrum van Zeist (het kernWinkelgebied) direct aan. Ook de bewoners van de wijken 
waar de wijkverkeersplannen voor zijn opgesteld worden direct aangeschreven. Daarnaast verstrekken 
we informatie over de genomen besluiten en bijbehorende procedure op de websites 
http://www.zeist.nllverkeersbesluiten en www.centrumzeistvernieuwt.nl. Via de diverse randkanalen - 
sociale media, de Nieuwsbode, de gemeentepagina en de digitale nieuwsbrief - zorgen we vervolgens 
dat de informatie breed verspreid wordt. 

Timing 
Het college behandelt de wijkverkeersplannen en verkeersbesluiten op 6 december 2016 
Communicatie naar direct belanghebbenden: het streven is om in de week na de behandeling 
door het college een brief te sturen naar alle direct belanghebbenden. De communicatie naar de 
brede doelgroep - alle inwoners/ondernemers van de gemeente Zeist - wordt gelijktijdig 
opgepakt. 
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1.1 Aanleiding 

Op 3 maart 2015 is de centrumvisie Zeist vastgesteld door de gemeenteraad met daarbij 
een verkeerscirculatieplan bestaande uit diverse verkeersmaatregelen. Deze verkeers 
maatregelen zijn vervolgens doorgerekend met het gemeentelijke verkeersmodel. Aan 
sluitend is de verkeersdialoog opgestart waarin de verkeerseffecten werden toegelicht; 
aanvullende verkeersmaatregelen werden bedacht om ongewenste neveneffecten tegen 
te gaan en input op te halen voor de nog te voeren gesprekken over de herinrichting van 
omliggende woonwijken. 

Een van de verkeersmaatregelen in het openstellen van het busstation (centrum UIT), het 
instellen van eenrichtingsverkeer op de Korte Steynlaan (richting Slotlaan) en het instel 
len van eenrichtingsverkeer op een deel van de Antonlaan, tussen de parkeergarage 
Jumbo en de Steynlaan (richting de Steynlaan). Deze verkeersmaatregel met éénrich 
tingscircuit staat ook wel bekend als de 'superrotonde'. Om beter zicht te krijgen op de 
verkeersafwikkeling rondom het kruispunt Antonlaan - Steynlaan en het busstation is in 
de zomer van 2015 ook een extra kruispuntstudie (DTV) verricht, waarbij de uitkomsten 
van het gemeentelijke verkeersmodel als input werden gebruikt. In principe werden hier 
twee verkeersmodellen gecombineerd. Op basis van de besluitvorming van 3 maart is 
ook het verkeerseffect van een nabij gelegen ruimtelijke ontwikkelingslocatie (De Wen 
ding) doorgerekend. De verkeersproductie van De Wending is in beeld gebracht door Vi 
tence. Binnen de verkeersdialoog is afgesproken de onderzoeken rondom de kruispunten 
te valideren. 
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1.2 Onderzoeksvragen 

Aangezien de huidige automaat waar binnen de beide deelkruispunten worden geregeld 
aan (over) het einde van zijn levensduur zit, is vervanging op korte termijn raadzaam. 
Voor de toekomst is het dan ook van belang, een nieuwe VRI te plaatsen, die met de tijd 
mee kan uitgaande van een levensduur van een automaat van circa 15 jaar (in principe 
maximaal 20 jaar). Als problemen in de toekomst niet kunnen worden opgelost binnen 
de VRI, dan moeten oplossingen worden gezocht in uitbreiding van het kruispunt - bij 
voorbeeld extra opstelstroken of een andere rijstrookindeling - of aanpassingen op net 
werkniveau. 

De gemeente Zeist heeft Goudappel Coffeng gevraagd de verschillende verkeersonder 
zoeken te valideren met daarbinnen aandacht voor: 
• Is de input (verkeerscijfers) van de onderzoeken valide? 
• Zijn de gehanteerde methoden valide? 

Daarnaast is Goudappel Coffeng gevraagd om kritisch te kijken naar de huidige verkeers 
regeling op de kruispunten Antonlaan - Steynlaan en Korte Steynlaan - Slotlaan. En daar 
naast gevraagd om een uitspraak te doen over de op 3 maart 2015 vastgestelde ver 
keersmaatregel (zie aanleiding) en een mogelijke variatie (komend uit de verkeersdia 
loog) daarop in relatie tot de huidige verkeerssituatie. 

afbeelding 1-1: Omgeving studiegebied 
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Door middel van het bestuderen van de functionele specificatie en VRI-tekening in 
combinatie met een schouw / observatie is op straat de verkeerssituatie op beide 
kruispunten in beeld gebracht, waarbij knel- en verbeterpunten in kaart zijn gebracht 
(~ hoofdstuk 2) 
De gebruikte input (verkeerscijfers) zijn vervolgens beoordeeld, samen met het onder 
zoek van Vitence over 'de Wending'. (~ hoofdstuk 3) 
Er is gekeken naar de verkeerssituatie in relatie tot het genomen besluit van 3 maart 
2015 en de komst van De Wending (~ hoofdstuk 4) 
Het geheel van de bevindingen resulteerde in een aantal conclusies en aanbevelin 
gen. (~ hoofdstuk 5) 
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2.1 Beschrijving kruispunt 

De VRI bestaat uit twee deelkruispunten die door middel van een enkele automaat wor 
den geregeld, wat gezien de korte afstand tussen de beide kruispunten een logische en 
gebruikelijke keuze is. De automaat van Siemens ruim ouder dan de 15 jaar (circa 1997) 
en vervanging is dan ook raadzaam. 

• Het noordelijke kruispunt van de Antonlaan met de Steynlaan bestaat uit een enkele 
opstelstrook per tak, waarbij voor de fietsers sprake is van een OFOS (opgeblazen fiets 
opstel strook). Het is een tak voor takregeling, waarbij de takken om en om groen 
krijgen en er een deelconflict is tussen fiets- en autoverkeer. Voetgangers hebben een 
zacht deelconflict met het autoverkeer met een voorstart. 

• Het zuidelijke kruispunt is een T -aansluiting van de Slotlaan met de Korte Steynlaan, 
waarbij vooral sprake is van een groot aandeel busverkeer door het nabijgelegen bus 
station. Op de Slotlaan is sprake van éénrichtingsverkeer. Hier komt alleen verkeer uit. 
Voor fietsverkeer is wel sprake van verkeersbewegingen in beide richtingen. 

2.2 Schouw 

2.2.1 Toelichting 
Om de situatie niet alleen theoretisch te benaderen maar ook de 'feeling' met de situatie 
te krijgen, is op 25 november 2015 een schouw uitgevoerd in de avondspits met een deel 
van de voorliggende dalperiode. De bevindingen zijn met eventuele verbeterpunten of 
oplossingen in de bijlage bij deze rapportage opgenomen, waarbij deze zijn onderver 
deeld in: categorieën: 
• Automaat en verkeersregeling 
• Installatie 
• Verkeersgedrag en verkeersveiligheid 
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Het verkeer op de kruispunten is bij de huidige verkeersstromen, binnen de bestaande 
vormgeving en met de huidige verkeersregeling nog wel af te wikkelen, maar zonder 
restcapaciteit. De wachtrijen zijn af en toe - zeker bij busingrepen - lang. De regeling 
werkt verre van optimaal: er zijn veel verbeterpunten. In het bijzonder op het gebied van 
de koppeling, de regelwijze (deelconflicten, geen adaptief), busprioriteit en detectie is 
winst te behalen op gebied van afwikkeling en verkeersveiligheid. Feit is dat het druk is 
en er weinig opstelstroken beschikbaar zijn. Er zijn de nodige bijna-ongevallen waarge 
nomen in het deelconflict auto met parallelle fietsers. Qua subjectieve veiligheid scoort 
de vormgeving dan ook minder. 
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3.1 Geen gedetailleerd verkeersmodel 

Normaliter wordt in vergelijkbare studies gekozen voor het gebruik van een (goedge 
keurd) en goed gekalibreerd verkeersmodel. Dit is binnen de gemeente Zeist niet voor 
handen. Het bestaande verkeersmodel is niet gedetailleerd genoeg om de effecten en 
ontwikkeling op een goede manier te benaderen. Als alleen zou worden uitgegaan van 
het bestaande model, zou sprake zijn van een schijnnauwkeurigheid. Voor de grote lijnen 
bij het vergelijken van varianten, is het model wel te gebruiken 

3.2 Huidige situatie (2013) 

Voor zowel de huidige als toekomstige situatie zijn verkeersstromen opgesteld in de eer 
dere berekeningen, die zijn gebaseerd op uitgebreide tellingen uit 2008 en een beperk 
tere telling uit 2013. De tellingen uit 2008 zijn hoger dan die uit 2013, wat zou kunnen ko 
men door 'de crisis' en opkomst van het online bestellen van goederen. Dit is iets wat 
landelijk waarneembaar is. Het centrumbezoek is circa 20% teruggelopen. De 2008 cijfers 
zijn bijgesteld (verlaagd) op basis van de 2013 cijfers. Iets wat op basis van de nieuwe 
tellingen een logische stap is. Deze situatie (huidig) wordt in de rapportages 'scenario r 
genoemd. 
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3.3 Huidige situatie met centrumvisie (2013) 

In het verkeersmodel is prognosejaar 2025 (REF) vergeleken met 2025 (Centrumvisie zon 
der openstelling van het busstation). Het verschil geeft aan of sprake is van toename of 
afname op bepaalde plekken rondom de beide kruispunten. Dit is 'losgelaten' op de ver 
keerscijfers scenario 1 en wat resulteerde in scenario 2. De ontwikkeling van de Wending 
zijn hierin nog niet meegenomen. Uiteraard kan over de vertaling van de plannen in de 
Centrumvisie worden gediscussieerd voor bijvoorbeeld de situatie op de Slotlaan. De ver 
schillen hierin zijn echter marginaal. De mindere detaillering van het bestaande model 
maakt de resultaten minder betrouwbaar, maar voor de grote lijnen is dit nog steeds toe 
pasbaar. 

3.4 Huidige situatie met centrumvisie en de Wending (2013) 

Op basis van CROW-kentallen voor de ontwikkeling de Wending zijn de verkeerscijfers 
met centrumvisie opgehoogd. De mate van ophoging komt uit een rapportage van Vi 
tence. In deze rapportage voor zowel de bepaling van de hoeveelheid verkeer als ook de 
analyse van de parkeerbehoefte is sprake van de nodige hiaten. Kentallen zijn niet juist 
toegepast en ook is er bijvoorbeeld niet specifiek naar de zaterdagmiddagspits gekeken, 
wat voor een dergelijke ontwikkeling wel gebruikelijk is. Een betere onderbouwing is 
hier wel gewenst. De verwachting is, dat de hoeveelheid verkeer in de situatie met de 
Wending iets lager is, dan wat nu uit de rapportage van Vitence komt. Hoeveel dit is, is 
niet aan te geven zonder hier dieper in te duiken. Het advies was dan ook om dit onder 
zoek in ieder geval voor het bepalen van de productie en attractie opnieuw uit te voe 
ren'. 

3.5 Verschillen per scenario 

Richting locatie Scenario 1 
Huidig 

63 
64 

101 /81 
67/63 

Scenario 2 Scenario 3 
+ Centrumplan + Centrumplan + Wending 

178/186 190/211 
185/223 228/351 
176/326 194/381 
168/243 192/324 

171 /157 174/162 
64/64 64/64 
226 / 383 244 /438 

02 
05 
08 
11 

Noordelijke kruispunt 
+t+ 
-ó} 

~ 
-Ii- 

Zuidelijke kruispunt 
4 
t... 

170/196 
231/225 
210/328 
128/201 

72 .4 241 / 363 
tabeI3-1: Verschillen per scenario ochtend-j avondspits 2013 

, Op verzoek van de gemeente Zeist is bij de uitvoering van de validatie dit onderzoek in 
zake de Wending opnieuw uitgevoerd door Goudappel (offeng. Dit komt aan de orde in 
paragraaf 3.9 
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Daarnaast blijkt dat in de berekeningen van D.T.V. geen rekening is gehouden met het 
feit dat er sprake is van sluipverkeer dat de verkeerslichten probeert te ontlopen. Het 
gaat dan om verkeer vanuit de Antonlaan-Noord naar de Steynlaan (en terug). Er zijn 
plannen om dit onmogelijk te maken door te knippen op de M.L. Kinglaan (maatregelen 
Geiserlaan, Cronjélaan en jaqerlaan) . Het verkeer kan dan niet meer door de woonwijk. 
Dit betekent voor het kruispunt extra verkeer, oftewel een grotere belasting. Dit was 
geen onderdeel van de centrumvisie, maar meer een aanvulling op de centrumvisie. Dit 
betekent extra verkeer bij de scenario's Centrumvisie, centrumvisie + de Wending en 
voor de superrotonde. Het advies is om dit bij detaillering van varianten in de toekomst 
wel mee te nemen! 

Er zijn vele situaties door te rekenen met verschillen in de verkeersstromen. Het afsluiten 
van wegen, het openstellen van het busstation (éénrichtingscircuit, de superrotonde), het 
afsluiten van de Korte Steynlaan et cetera. Ook hiervoor geldt, dat via een verkeersmodel 
eenvoudiger en sneller effecten in beeld zijn te brengen. Op dit moment betekenen dit 
soort belastingsvarianten steeds het omrekenen van de bestaande cijfers op basis van 
logisch nadenken en het al dan niet toepassen van het minder betrouwbare verkeersmo 
del. 

Het idee van een goed verkeersmodel, is dat per zone in het netwerk alle sociodata be 
kend is met daarop afgestemde en gekalibreerde factoren voor bijvoorbeeld het aantal 
woningen, scholen, kantoren, winkels et cetera. Als op basis van deze (voor de regio / 
locatie) specifieke factoren sprake is van een toe- of afname van bepaalde winkels, scho 
len of woningen, dan zijn de effecten redelijk goed te voorspellen. 

De keuze van de gemeente het bestaande (minder gedetailleerde) model niet te gebrui 
ken voor de kruispuntstromen en het alleen toe te passen voor de groei en vergelijkin 
gen is begrijpelijk. 

Er is gekozen voor een aanpak, waarbij is gekeken naar de verkeersstromen in de hui 
dige situatie (al dan niet met ontwikkelingen). Voor die situaties (scenario's) zijn bereke 
ningen uitgevoerd om te kijken wat de restcapaciteit is. Met andere woorden: hoeveel 
groei is er nog over voor de verschillende belastingsvarianten. Voor het vergelijken van 
de onderlinge scenario's is een dergelijke aanpak goed te verdedigen. Uitgaande van 
geen (tot vrijwel geen) groei, is dit een acceptabel alternatlet in aanpak. Met behulp van 
een goed model is uiteraard sprake van een betere aanpak. 

Normaal wordt een dergelijke aanpak niet gevolgd en is sprake van het doorrekenen van 
de toekomstsituatie (bij voorkeur op basis van een goed gekalibreerd verkeersmodel). In 
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geval het bepalen van een nieuwe VRI, wordt hierbij normaliter gekeken naar de levens 
duur van de automaat (bijvoorbeeld 15 jaar). Ten slotte wil je geen automaat en kruis 
puntvormgeving realiseren die al binnen een paar jaar niet meer voldoet. 

Bij een aanpak waar wordt gekeken naar restcapaciteit, mis je deze stap. Om dit alsnog 
in kaart te brengen moet dan toch nog een extra berekening (ophoging) worden doorge 
voerd. Zoals vermeld, als varianten worden vergeleken of als blijkt dat in de huidige situ 
atie (zonder groei) al problemen zijn, dan is een dergelijke aanpak goed te verdedigen. 
Echter, ook als het model niet wordt gebruikt voor toekomstcijfers, dan nog verdient het 
ophogen naar de toekomstsituatie de voorkeur en dus niet het rekenen met restcapaci 
teit. Met de kennis dat er vrijwel geen groei is, is te verwachten dat er geen grote ver 
schillen zijn met dat wat nu is berekend. 

Er is uitgegaan van 2013 cijfers, waarbij een onderlinge vergelijking is gemaakt op basis 
van restcapaciteit. Dit is niet qebrulkelljk en in geval van een nieuwe VRI moet ook geke 
ken worden naar de situatie over circa 15 (levensduur automaat). 

Er is geen gedetailleerd verkeersmodel voorhanden. En daarmee is een methode van 
aanpassing van telcijfers een goed alternatief. Zeker in een situatie met weinig tot geen 
groei. Het feit dat de 2013 cijfers het resultaat zijn van een veel grovere telling, vraagt in 
principe wel om nieuwe tellingen als een nieuwe VRI wordt doorgerekend voor de kruis 
punten of als andere detailberekeningen worden uitgevoerd. Visueel en per richting. De 
effecten van de ontwikkeling van de Wending zijn in ieder geval niet goed bepaald door 
verkeerde kentallen en maatgevende periode en zouden opnieuw moeten worden be 
paald. 

Half februari 2016 zijn de berekeningen voor de bepaling van de hoeveelheid verkeer van 
en naar de Wending op verzoek van de gemeente Zeist opnieuw berekend door Goudap 
pel Coffeng. De resultaten zijn in een separate notitie (kenmerk ZST036AbfOOOl01, d.d. 
22 februari 2016) gerapporteerd. De intensiteiten blijken inderdaad iets lager te zijn, dan 
wat in de eerste berekeningen van Vitence is bepaald. Ook blijkt dat het verstandig is om 
ook naar de zaterdagspits te kijken. 
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4.1 Huidige situatie qua belastingsvarianten 

4.1.1 Huidige regeling en vormgeving 
Er is op straat gekozen voor een tak voor tak regeling, waar per tak auto- en fietsverkeer 
gelijktijdig groen krijgt. Een keuze gemaakt vanuit veiligheid, maar ondanks deze keuze 
is op straat wel sprake van subjectieve onveiligheid tussen het autoverkeer en fietsver 
keer. In de objectieve veiligheid (ongevalscijfers) is dit niet terug te zien. Wel zijn op 
straat de nodige bijna-ongevallen te zien. 

Qua afwikkeling past het allemaal nog net. Met een betere verkeersregeling en detectie 
veld is meer mogelijk binnen de huidige vormgeving. Ook uit de berekeningen en analy 
ses van DTV binnen Cocon, blijkt het verkeer nog binnen een acceptabele cyclustijd te 
kunnen worden afgewikkeld. De berekeningen van DTV zijn op zich ook correct, de keuze 
voor een tak voor tak regeling is voor deze locatie minder wenselijk uit oogpunt van vei 
ligheid (auto=-fiets) en afwikkeling - wat bij de schouwook naar voren kwam. 

4.1.2 Alternatieve regelwijze 
Logischer lijkt een variant, waarbij sprake is van deelconflicten voor 05-11 (oost-west) 
met de parallelle voetgangers en 02-08 (noord-zuid) met de parallelle voetgangers. En 
daarnaast een los blok voor het fietsverkeer (fietsers gelijk groen). Met een driefasenre 
geling. Het is dan mogelijkerwijs zelfs mogelijk om het fietsblok twee keer per cyclus te 
realiseren om zo de wachttijden voor het fietsverkeer te beperken (in dat geval: fiets is 
belangrijker dan autoverkeer). 

Om de afstroom vanuit het tussenliggende wegvak (gekoppeld met zuidelijke kruispunt) 
goed te laten verlopen (zeker vanwege verkeer vanaf busstation) is er ook voor te kie 
zen om richting 08 (vanuit het zuiden) separaat te realiseren (zonder deelconflicten) in 
geval van een bus (of altijd ... ) om zo zekerheid te hebben van de afstroom. Hiermee is 
een hele goede koppeling voor zowel bussen als verkeer vanuit de Slotlaat te realiseren 
met daarnaast erg veel ruimte voor fietsers en voetgangers. 
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Er valt te overwegen het zuidelijke deelkruispunt helemaal niet te regelen. Nadeel is dan 
wel, dan er ook niet kan worden gedoseerd (om bijvoorbeeld verkeer door de Slotlaan te 
ontmoedigen) en de doorstroming van bussen wordt door het niet regelen binnen de VRI 
worden gefrustreerd. Ook is er dan geen gegarandeerde oversteek voor voetgangers en 
fietsers en is niks mogelijk op gebied van busprioriteit. Verkeerslichten op beide deel 
kruispunten is qua beheersbaarheid dan ook raadzaam. Voorwaarde is een goed en slim 
regelprogramma en bijbehorend detectieveld. 

Bij oplossingsrichtingen die liggen in de vorm van een éénrichtingsvariant (superrotonde) 
of het afsluiten van de Korte Steynlaan voor autoverkeer, zou het verwijderen van een 
VRI op het zuidelijke kruispunt wel een mogelijk moeten zijn. Dit is eenvoudig door te re 
kenen. 

De intensiteiten in het scenario met de effecten van de Centrumvisie kunnen binnen een 
regeling met gewijzigde fasevolgorde met fietsblok goed worden afgewikkeld binnen 
een cyclustijd rond de 90 seconden in de avondspits. Een cyclustijd van 90 seconden is 
voor een kruispunt binnen de bebouwde kom of een kruispunt met veellangzaam ver 
keer (zoals hier in Zeist) als maximum te zien. Hoge wachttijden voor langzaam verkeer 
zijn voor een situatie in het centrum niet gewenst. 120 seconden wordt voor kruispunten 
zonder (veel) langzaam verkeer en buiten de bebouwde kom als absoluut maximum ge 
hanteerd. In dit gevallaat het kruispunt dus vrijwel geen restcapaciteit zien in een situa 
tie met een optimale verkeersregeling en een optimaal detectieveld. Bij een busingreep 
neemt de cyclustijd nog verder toe. 

Hier is het extra verkeer door een knip in de M.l. Kinglaan (zie paragraaf 3.9) om sluip 
verkeer tegen te gaan, nog niet bij inbegrepen. De cyclustijd zal dan ook hoger uitvallen, 
dan wat hier is berekend en boven de 120 seconden komen. 

, 

In hoofdstuk 3 werd aangegeven, dat de bepaling van de hoeveelheid verkeer als gevolg 
van de ontwikkeling de Wending, niet heel betrouwbaar overkomt door gebruik van on 
der andere de verkeerde kentallen. Een herberekening uit februari 2016 laat zien dat de 
intensiteiten inderdaad iets lager uitvallen. Daar staat tegenover dat er weer meer ver 
keer komt door onder andere de knip in de M.L. Kinglaan. 

Feit is wel dat zonder het extra verkeervan de Wending, al vrijwel geen restcapaciteit 
aanwezig is en de wachttijden voor het langzaam verkeer allang zijn (wat ook bij de 
schouw werd opgemerkt). 
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Het verkeer kan (met extra verkeer van de Wending) binnen een gewijzigde fasevolg 
orde (met fietsblok) nog net binnen de 120 seconden worden afgewikkeld in de avond 
spits. Gezien de hoeveelheid langzaam verkeer is dit te hoog. Busingrepen zijn dan ook 
niet meer mogelijk zonder boven het maximum van 120 seconden te komen. In de situa 
tie 2013 met ontwikkelingen / aanpassingen centrumvisie en de Wending, is dus abso 
luut geen verdere groei mogelijk, wachtrijen zijn lang en wachttijden zijn hoog. Met extra 
verkeer door de knip in de M.L. Kinglaan verslechtert de situatie. 

Het afsluiten van wegen of verbieden van verkeersbewegingen (bijvoorbeeld éénrich 
tingscircuit / superrotonde of het afsluiten van de Korte Steynlaan) zijn dat oplossingen 
die voor meer capaciteit en een betere afwikkeling zorgen. 

4.4 Samengevat 

Veel restcapaciteit is er niet. Zelfs zonder ontwikkeling van de Wending en zonder extra 
verkeer van de knip in de M.L. Kinglaan. Het verkeer kan bij een optimale verkeersrege 
ling (met andere regelwijze, fietsers gelijk groen) en detectieveld nog worden afgewik 
keld, maar om ook de vele busingrepen nog te kunnen realiseren (in de berekeningen 
zijn deze effecten niet meegenomen!) is dat wat er aan restcapaciteit is snel verdwenen. 
Wachtrijen groeien snel en de wachttijden voor het langzaam verkeer worden hoog. Zon 
der de ontwikkeling van de Wending, zonder busingrepen en zonder extra verkeer door 
de knip in de M.L. Kinglaan komt de cyclustijd rond de 90 seconden, wat vaak als maxi 
mum cyclustijd wordt gezien in dergelijke situaties (centrum, veellangzaam verkeer) 

Met het meenemen van de effecten voor de Wending loopt de cyclustijd op tot de maxi 
mum grens van 120 seconden in een situatie dat er nog geen absolute prioriteit is voor 
het busverkeer. Met busingrepen komt de cyclustijd dus boven de grens van 120 secon 
den (waar in principe 90 seconden of lager wenselijker is!). Met verdere groei van het 
verkeer (er is ten slotte gerekend met de situatie 2013) en de effecten van de knip in de 
M.L. Kinglaan komt zelfs zonder busingrepen de cyclustijd boven de 120 seconden. Dit is 
niet wenselijk. 

Oftewel: Als de huidige VRI wordt vervangen met een optimale intelligente verkeersre 
geling en goed en uitgebreid detectieveld, is nog steeds weinig tot geen restcapaciteit 
beschikbaar. Voor langzaam verkeer en het busverkeer is de situatie dan niet meer wen 
selijk. Aanpassingen zijn dan noodzakelijk, aangezien congestie en lange wachttijden en 
wachtrijen voor het langzaam verkeer (en openbaar vervoer) niet gewenst zijn. 

Een oplossing in de vorm van een éénrichtingscircuit (Superrotonde) of het (deels) afslui 
ten van de Korte Steynlaan geeft dan meer lucht en een betere afwikkeling doordat er 
minder conflicten zijn en er ruimte kan ontstaan voor extra opstelstroken binnen de be 
staande ruimte. Er kan dan meer worden gedaan voor het langzaam verkeer en busver 
keer. In alle gevallen is een goed detectieveld en een slimme verkeersregeling van groot 
belang om het maximale uit de situatie te halen. 
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5.1 Conclusies 

5.1.1 Data 
Er is gerekend met visuele tellingen uit 2008, die zijn aangepast op basis van wat gro 
vere tellingen uit 2013. Daarnaast zijn op basis van modelvergelijkingen belastingsvarian 
ten opgesteld voor de situatie met effecten Centrumvisie en de effecten van de Wen 
ding. 

Dit is bij afwezigheid van een goed verkeersmodel een goede aanpak. De telcijfers 2013 
zijn echter vrij grof, al is het plausibel dat er geen groei is geweest of zelfs een afname 
van de hoeveelheid verkeer. De effecten van de Wending zijn bij de eerste berekeningen 
van Vitence niet goed doorgerekend en iets te hoog. De effecten zijn opnieuw doorgere 
kend door Goudappel Cotfeng en in een separate notitie gerapporteerd. Daarnaast is ge 
constateerd dat niet is meegenomen dat een knip in de M.L. Kinglaan ook zorgt voor een 
extra belasting van het kruispunt. De knip is nodig om sluipverkeer door de woonwijk te 
gen te gaan. 

De gebruikte verkeersstromen 2008 die de basis zijn geweest, zijn op basis van tellingen 
2013 verlaagd. Als dit niet was gebeurd, zou het kruispunt zelfs nog eerder aan zijn capa 
citeit hebben gezeten. 

5.1.2 Onderzoeksmethode 
Bij gebrek aan een goed model is de gebruikte methode op basis van restcapaciteit wel 
begrijpelijk. Er zijn geen significante fouten ontdekt in de uitgevoerde berekeningen. Er 
zijn hooguit mogelijkheden over het hoofd gezien, die voor de uiteindelijke conclusies 
geen gevolgen hebben. Kijken naar de situatie over circa 15 jaar (levensduur automaat) is 
hierbij het meest wenselijk. In een situatie als deze, waar weinig groei is voor wat be 
treft in doorgaand verkeer, is de aanpak dan niet vreemd. 
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5.1.3 Oplossingen 
De huidige VRI is oud en functioneert ook niet optimaal, er zit nog ruimte in door een 
nieuw regelprogramma en uitgebreider detectieveld toe te passen. Een nieuwe regel 
wijze met fietsers gelijk groen kan zonder dat soort oplossingen veel ruimte bieden, 
maar nog steeds zit de VRI dan tegen zijn capaciteit. Zeker bij ontwikkeling van de Wen 
ding. Feit is wel, dat ook zonder het extra verkeer van de Wending en zonder extra ver 
keer als gevolg van een knip bij de M.L. Kinglaan het kruispunt weinig tot geen restcapa 
citeit laat zien. Zeker in relatie tot de busingrepen. Om extra ruimte voor opstelstroken 
en minder conflicten te zorgen, is het afsluiten van de Korte Steynlaan of het instellen 
van een éénrichtingscircuit (superrotonde) een goede oplossing. De VRI op de Korte 
Steynlaan - Slotlaan is in de huidige situatie nog noodzakelijk. Bij een éénrichtingscircuit 
(superrotonde) of het afsluiten van de Korte Steynlaan zou deze naar verwachting kun 
nen verdwijnen. 

5.1.4 Aanbevelingen 
• Het uitvoeren van tellingen (visueelover bijvoorbeeld twee representatieve dagen) 

wordt aanbevolen. Bij voorkeur ondersteund met mechanische tellingen over een pe 
riode van bij voorkeur minimaal twee weken. Mocht in de toekomst nog worden ge 
kozen voor het actualiseren / detailleren van het bestaande verkeersmodel ook erg 
nuttig. Maar ook bij het ontwerp van de uiteindelijke nieuwe VRI. Tellingen zouden 
bijvoorbeeld in maart 2016 kunnen worden uitgevoerd. 

• De Vitence-berekeningen voor de productie/attractie van de Wending zijn ondertussen 
opnieuw uitgevoerd met gebruikmaking van de juiste kentallen en met de juiste 
werkwijze. Deze resultaten kunnen bij komende berekeningen worden meegenomen. 
Samen met het extra verkeer door de knip in de M.L. Kinglaan. 

• Voorkomen moet worden dat wordt verzand in te veel subvarianten. Dit maakt het 
proces onoverzichtelijk en de verschillen zijn voor de uiteindelijke situatie ook niet re 
levant. 

• Hierbij zijn de varianten 'superrotonde' en het afsluiten van de Korte Steynlaan goede 
oplossingen. 

• Door van verschillende subvarianten een drietal intensiteitensets samen te stellen 
(bijvoorbeeld minimum, gemiddeld, maximaal) vast te stellen, kan dit worden voorko 
men. Er zijn dan minder rekenslagen / vormgevingsanalyses nodig. Het is dan moge 
lijk om snel en overzichtelijk een aantal vormgevingen te bepalen, die voor de diverse 
subvarianten voldoende zijn. Het is dan in een eerder stadium duidelijk wat bij de rea 
lisatie van een nieuwe VRI nodig is qua automaat en kruispuntvormgeving. 
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observstie 
Op 25 november 2015 een schouw uitgevoerd in de avondspits met een deel van de 
voorliggende dalperiode. De bevindingen zijn met eventuele verbeterpunten of oplossin 
gen in deze rapportage opgenomen, waarbij deze zijn onderverdeeld in: categorieën: 
• Automaat en verkeersregeling 
II Installatie 
• Verkeersgedrag en verkeersveiligheid 

Automaat en verkeersrege/ing 
• Oude automaat van Siemens, ruim voorbij levensduur, aan vervanging toe 
• Relatief lange wachttijden overstekende voetgangers bij het noordelijke kruispunt. 
• De busprioriteit werkt niet goed. Regelmatig is sprake van wachtende bussen (niet 

door maximum aantal businmeldingen / tijd tussen businmeldingen). Geconditio 
neerde busprioritelt met meer interne voorwaardes is hier een betere keuze. Oftewel 
een uitgebreidere lijst van voorwaarden per situatie in de verkeersregeling. 

• Busrealisaties zijn nu altijd buiten normale fasevolgorde om. Dit kost onnodig tijd en 
kan voor weggebruiker erg onlogisch overkomen. Geconditioneerde busprioriteit met 
aanvullende voorwaarden is wenselijker, wat bij een nieuwe regeling voor verbete 
ring zorgt. 

• Er zijn nu zaken in de regeling opgenomen om vollopen tussenliggend wegvak (Korte 
Steynlaan) te voorkomen. Dit zou beter en betrouwbaarder kunnen gebeuren door het 
toepassen van extra (file)detectie en een uitstelmoment in de regeling. Nu af en toe 
onterechte maatregelen (ingrepen?). Koppeling tussen beide deelkruispunten lijkt niet 
optimaal. 

• Nalooptijd koppeling niet correct (opmeten en bijstellen) 
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• Koppeling op basis vaste timer. Misschien combinatie vasthoudmoment met verlen 
gen op detectie. 

• Bij een koppeling wordt het bij het eerste kruispunt (de voedende richting) tegen ge 
houden zodat het bij het tweede kruispunt (volgrichting) zonder te wachten kan door 
rijden. Dit geeft voor het verkeer (een bekend fenomeen) vaak het gevoel van 'wach 
ten zonder reden'. Dat is ook hier het geval. Dit is op te lossen door het verkeer wat 
eerdere te laten inrijden. Het eerste of de eerste voertuigen, kunnen dan niet in één 
keer doorrijden, maar de situatie voelt wellogischer. 

• De instelling van hiaattijd 72 moet worden gecontroleerd 
• De cyclustijden wisselen sterk, rond de 60 a 80 seconden zonder bussen. Met bussen 

vaak rond de 110 seconden (net onder de grens van 120 seconden). Een andere fa 
sevolgorde kan de cyclustijd en daarmee de wachttijden naar beneden brengen bin 
nen de bestaande vormgeving. 

• Er is een korte piek rond het uitgaan van de school (ouders die kinderen van school 
halen). Als de maximum groentijden automatisch zouden worden berekend door mid 
del van de adaptieve regeling, kan tot een efficiëntere en meer flexibelere regeling 
worden gekomen. Nu zijn de maximumgroentijden 'statisch' voor de gehele dag of 
voor de spitsperiode. 

• Wachtrijen op alle takken, fluctueert gedurende de spits welke tak, vrijwel steeds bin 
nen één cyclus leeg getrokken. ook hier kan de adaptieve regeling voor verbetering 
zorgen. 

• De instellingen voor de onder- en bovengedragtijden (bewakingstijden voor de detec 
tie) zijn niet correct. Aanpassing zorgt in geval van detectiefouten voor het eerder 
waarnemen door de regeling, waarbij problemen door de regeling zelf kunnen wor 
den opgelost of verminderd. 

Installatie 
• Af en toe onlogische realisaties voetgangersoversteken. De voetgangersrichtingen 

gaan zonder aanwijsbare reden naar groen. Het vermoeden is dat hier sprake is van 
detectiefouten of de verkeersregeling is niet geprogrammeerd conform de opgestelde 
functionele specificatie. 

• Met name de hoge lantaarns slecht zichtbaar, opnieuw uitrichten wordt aangeraden. 
• Filedetectie mist helaas. Door dit wel aan te brengen in meer winst te behalen. 
• Bussen bij vertrek busstation melden zich soms te vroeg in. Oplossingen zijn daarbij te 

vinden in het eventueellater inmelden ofeen combinatie met een detectielus (auto 
matisch aanvragen als de bus de lus verlaat) 
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Verkeersgedrag en verkeersveiligheid 
• Afslaand verkeer naar parkeergarage de Luifel belemmert incidenteel de doorgang 

van het autoverkeer, daardoor ontstaat dan terugslag op het kruispunt. Auto's gaan 
soms flink in de remmen. 

• Er staan paaltjes op geleiders tussen fietspad en autoverkeer. Deze zijn aanrijgevoelig. 
Vanwege het deelconflict tussen auto's met parallelle fietsers is dit, uit oogpunt van 
veiligheid, wel een begrijpelijke keuze. 

• Het deelconflict is in de praktijk niet altijd even duidelijk. Er zijn bijna-ongevallen 
waargenomen. 

• Het deelconflict belemmert ook de doorstroming. De mate van 'frustratie' is hierbij af 
hankelijk van de verkeerstromen qua richting en grootte. Er kan in deze situatie wor 
den gedacht aan een variant 'fietsers gelijk groen' om meer zekerheid te geven in de 
doorstroming van het autoverkeer en om de fietsers een veiliger gevoel te geven. Dit 
komt in hoofdstuk 3 aan de orde. 
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_ DTV Consultants 

1 Inleiding 

In 2014 en begin 2015 zijn door DTV Consultants diverse varianten onderzocht met betrekking tot de 
verkeerslichten op de kruispunten Antonlaan - Steynlaan en Slotlaan - Korte Steynlaan. 

Op 3 maart 2015 is door de gemeente Zeist de Centrumvisie aangenomen waarin de verkeerscirculatie 
in het centrum van Zeist gaat wijzigen. Het betreft hierbij de zogenaamde "Amendementsvariant". 

Daarnaast levert ontwikkellocatie "De Wending" rond dit kruispunt extra verkeer op. 

In deze versie van het rapport wordt ingegaan op de verkeerskundige consequenties voor de 
kruispunten van de Centrumvisie (amendementsvariant) en De Wending. In hoofdstuk 2 zijn de 
uitgangspunten beschreven. Het derde hoofdstuk gaat in op de resultaten bij verschillende varianten 
en in het laatste hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen verwoord. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Vormgevingsvarianten 

De volgende vormgevingsvarianten (vergelijkbaar met eerdere rapportages) zijn onderzocht: 
• Variant 1: Huidige vormgeving 

Met bestaande omloop bussen (variant la) 
Met gewijzigde omloop bussen (variant 1b) 

• Variant 2: Toekomstige vormgeving (met gedeeltelijk eenrichtingsverkeer op de Antonlaan en de 
Korte Steynlaan en het openstellen van het busstation vanuit het centrum) 

Met bestaande omloop bussen (variant 2a) 
Met gewijzigde omloop bussen (variant 2b) 

• Variant 3: Toekomstige vormgeving (tussenvariant van 1 en 2, met gedeeltelijk eenrichtingsverkeer 
op de Antonlaan, maar niet op de Korte Steynlaan maar wel het openstellen van het busstation 
vanuit het centrum) 

Met bestaande omloop bussen (variant 3a) 
Met gewijzigde omloop bussen (variant 3b) 

Voor de beeldvorming is variant 2 hieronder als afbeelding 1 opgenomen. 

afbeelding 1 Voorstel nieuwe vormgeving variant 2 met openstelling busstation en gedeeltelijk 
eenrichtingsverkeer 

Daarnaast geldt er bij iedere variant een subvariant a en b is. Hierin is de busomloop (subvariant b) 
gewijzigd ten opzichte van de bestaande busomloop (subvariant a), zie afbeeldingen 2 en 3. De groene 
lijnen zijn de bussen richting het busstation. De rode lijnen zijn de bussen die het busstation verlaten. 
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afbeelding 3 Gewijzigde busam/aap (b) 

Bij de varianten 1 en 3 geldt dat beide kruispunten met verkeerslichten geregeld moeten zijn. Om 
blokkades van de kruispuntvlakken te voorkomen is een koppeling door middel van verkeerslichten 
noodzakelijk. Als de koppeling ontbreekt of als een van de kruispunten ongeregeld is zal vanwege de 
korte opstelcapaciteit het stroomopwaarts gelegen kruispunt geblokkeerd raken. Bij variant 2 is dit 
probleem niet aanwezig vanwege de verandering van de verkeerscirculatie. In deze variant rijden er 
namelijk geen auto's op de Korte Steynlaan richting de Antonlaan, maar uitsluitend bussen. In deze 
variant is het mogelijk dat het kruispunt Slotlaan - Korte Steynlaan niet geregeld hoeft te worden met 
verkeerslichten. Dit komt ook omdat het verkeer vanaf de Slotlaan uitsluitend rechtsaf slaat en 
voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Korte Steynlaan. Het kruispunt wordt hierdoor niet 
alleen eenvoudiger met minder conflicten, ook de kans op blokkades van kruispunt Antonlaan - 
Steynlaan is er niet. 

2.2 Rekenprogramma's 

De berekeningen zijn uitgevoerd met twee rekenprogramma's. Voor kruispunten met verkeerslichten 
is gebruik gemaakt van het verkeersregeltechnische programma COCON. Voor ongeregelde 
kruispunten is gebruik gemaakt van de methode Harders. Deze methode maakt onderdeel uit van het 
programma Capacito en geeft inzicht in wachttijden bij een ongeregeld kruispunt. 

In de varianten 1 en 3 zijn de kruispunten geregeld met verkeerslichten. Bij variant 2 is het kruispunt 
Slotlaan - Korte Steynlaan ongeregeld. In dat geval hoeft alleen het kruispunt Antonlaan - Steynlaan 
met verkeerslichten te worden geregeld (zie ook paragraaf 2.1). 

2.3 Intensiteiten 

In deze verkeersregeltechnische studie zijn per variant drie intensiteitsscenario's doorgerekend die 
gebaseerd zijn op intensiteiten uit 2013. Daarbij is zowel de ochtendspits als de avondspits onderzocht. 
Het betreft de volgende scenario's: 
• Scenario 1: basissituatie 2013 (conform huidige situatie); 
• Scenario 2: conform scenario 1 met wijziging verkeerscirculatie (Centrumvisie / 

amendementsvariant); 
• Scenario 3: conform scenario 2 met ontwikkeling De Wending. 
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Scenario 1: Basissituatie 
Uit eerdere analyses van verkeersgegevens bleek dat het gemeentelijke verkeersmodel voor specifieke 
kruispuntberekeningen (intensiteiten per rijrichting) niet goed bruikbaar is. Het verkeersmodel geeft 
inzicht in de intensiteiten op wegvakken en is vooral bedoeld om effecten in de verkeerscirculatie in 

. beeld te brengen. Voor kruispuntanalyses zijn andere berekeningen noodzakelijk, zoals in deze 
rapportage zijn beschreven. 

In 2008 zijn de intensiteiten per rijrichting op de kruispunten geteld, dat zijn de laatst beschikbare 
complete verkeerstellingen. Deze visuele tellingen zijn vergeleken met doorsnedetellingen uit 2013 die 
de gemeente op twee kruispuntarmen beschikbaar heeft gesteld. Hieruit is gebleken dat op de 
betreffende twee kruispuntarmen de visuele tellingen uit 2008 hoger liggen dan de tellingen uit 2013. 

Opgemerkt moet worden dat iedere telling een momentopname is. Het doel van de berekeningen is 
vooralom verschillende varianten met elkaar te kunnen vergelijken en de bijbehorende robuustheid te 
bepalen. Om tot scenario 1 te komen is besloten is om intensiteiten te hanteren die het beste 
overeenkomen met de huidige situatie. Daarom is afgesproken om de intensiteiten uit de tellingen 
naar rato te verlagen met een vast percentage, om uit te komen op de meest recente intensiteiten 
rond deze kruispunten (doorsnedetellingen uit 2013). Voor de ochtendspits zijn de visuele tellingen 
verlaagd met 33% en in de avondspits met 22%. In bijlage 1 zijn de gehanteerde intensiteiten 
weergegeven. 

Scenario 2: verkeerscirculatie Centrumvisie 
Voor het bepalen van de intensiteiten in scenario 2 is wel uitgegaan van het de studie met het 
gemeentelijke verkeersmodel naar de effecten van de centrumvisie. Daarbij is het verschil bepaald 
tussen de amendementsvariant uit de Centrumvisie en de autonome situatie. Per rijrichting is bepaald 
in welke mate het verkeer toeneemt of afneemt ten opzichte van de autonome situatie als gevolg van 
de maatregelen uit de Centrumvisie. De gehanteerde intensiteiten voor scenario 2 zijn opgenomen in 
bijlage 2. 

Voor de andere varianten is een herverdeling gemaakt van de verkeersstromen voor de beoogde 
nieuwe vormgeving. Daarbij is, voor de herkomst en bestemming van het verkeer, bij variant 2 ook 
rekening gehouden met het feit dat verkeer tussen de Slotlaan en Steynlaan om moet rijden bij de 
rotonde (zie ook afbeelding 1). 

Scenario 3: "De Wending" 
In scenario 3 is aanvullend op scenario 2 rekening gehouden met het realiseren van de 
ontwikkellocatie "De Wending". Uit een onderzoek van Vitence blijkt dat deze ontwikkellocatie 
ongeveer 2.150 motorvoertuigen per etmaal trekt, waarbij supermarktbezoekers (ruim 75%) een 
belangrijk aandeel daarvan heeft. 

tabell Productie ontwikkellocatie "De Wending" (bron: rapportage van Vitenee) 

Voorziening 
. ., 

Aantal/vloeroppervlak _J 
46 stuks 

Mvt/etmaal (gemiddelde werkdag) 
. - - 

Appartementen 283 

Supermarkt 
r 
Detailhandel 

1.980 m2 1.645 

340m2 176 

Horecagelegenh~_ __ 

Totale verkeersproductie in mvt/etmaal 

440 m2 40 

Z.144 
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In overleg met de gemeente Zeist zijn de volgende aannames gedaan voor de extra intensiteiten op de 
twee kruispunten in de ochtend- en avondspits: 
• Het betreft verkeer met een herkomst en een bestemming, dus zowel heen als terug zijn het 2.144 

voertuigen. 
• In de ochtendspits is gerekend met 5% van het etmaal en in de avondspits met 15%. Voornaamste 

reden hierbij is het aandeel supermarktbezoekers op deze locatie (veel bezoek aan het einde van 
de dag). 

• Op de Antonlaan rijdt 40% van het verkeer van "De Wending" rechtsaf naar het kruispunt met de 
Steynlaan en 60% linksaf naar de rotonde bij de Boulevard. 

• Op de Antonlaan rijdt 50% van het verkeer vanaf het kruispunt met de Steynlaan naar "De 
Wending" en komt 50% vanaf de rotonde vanuit de Boulevard. 
De verdeling over de rijrichtingen is naar rato van het verkeer uit de huidige situatie op het 
kruispunt Antonlaan - Steynlaan. 

In bijlage 3 zijn de extra intensiteiten als gevolg van De Wending ten opzichte van scenario 2 
opgenomen. 

Overige verkeerssoorten 
De intensiteiten van fietsers zijn opgenomen in bijlage 4. De meest recente gegevens van de aantallen 
fietsers dateren ook uit 2008. In 2013 zijn de fietsstromen niet geteld. Na overleg met de gemeente 
Zeist is afgesproken om de aantallen uit 2008 in alle varianten te hanteren en gelijk te houden. Voor 
dergelijke capaciteitsberekeningen is het werkelijke aantaloverigens veel minder van belang dan dit 
van het gemotoriseerde verkeer het geval is. Voor de aantallen bussen is uitgegaan van de 
dienstregeling uit 2014. Het werkelijke aantal voetgangers is voor capaciteitsberekeningen ook niet 
van belang, omdat de duur van de groentijd hier niet afhankelijk is van het aantal voetgangers. 

2.4 VRI-instellingen 

Voor de berekeningen van de kruispunten met verkeerslichten is gebruik gemaakt van de instellingen 
uit de bestaande verkeerslichtenregelingen. Hierbij valt te denken aan de groentijden, de geeltijden en 
de ontruimingstijden. Ook is bij de berekeningen rekening gehouden met bestaande deelconflicten en 
koppelingen. Voor het gemotoriseerde verkeer geldt dat iedere richting apart groen (vier-fasen) krijgt. 
In 2008 zijn de verkeerslichten aangepast en is gekozen voor een vier-fasen-regeling vanuit oogpunt 
van verkeersveiligheid van fietsers. Dit heeft overigens grote impact op de verkeersafwikkeling, omdat 
de wachttijden aanzienlijk hoger zijn dan de oude regeling van voor 2008. 

De huidige regeling kent prioriteit voor bussen. Dit is echter niet in de berekening mee genomen, 
alleen het aantal bussen, voor een nadere toelichting zie paragraaf 3.1, onderdeel 'restcapaciteit'. 
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3 Capaciteitsberekeningen 

3.1 Toetsingscriteria 

Kruispuntbelasting 
In de volgende paragrafen zijn de resultaten van de kruispuntberekeningen opgenomen. De 
kruispuntbelasting (J/C-verhouding) en de cyclustijd (de tijd waarop alle richtingen minimaal1 maal 
groen kunnen krijgen) zijn hierbij de belangrijkste indicatoren. Als vuistregel kan gesteld worden dat 
een kruispuntbelasting hoger dan 0,75 gaat leiden tot afwikkelingsproblemen. Als de belasting hoger is 
dan 0,85 ontstaan structurele problemen. 

Cyclustijd 
Voor de cyclustijd is een grens gehanteerd van 120 seconden. Als de waarde ruim hoger is dan 120 
seconden is de (berekende) waarde niet meer realistisch is. Als de theoretische waarde hoger is dan 
120 seconden betekent dit dat de groentijden zodanig hoog ingesteld moeten worden dat het niet 
efficiënt is. Het verkeer krijgt dan te maken met dubbele stops ofzelfs filevorming. 

Restcapaciteit 
De resultaten geven ook inzicht in de restcapaciteit van de betreffende variant. De restcapaciteit wordt 
uitgedrukt in een percentage die aangeeft of en zo ja hoeveel groei er mogelijk is voordat de cyclustijd 
dan wel de kruispuntbelasting boven de kritische grens uitkomt. Het gehanteerde basisjaar is 2013 en 
kijkt dus niet naar een toekomstig jaar. Daarnaast is het met behulp van COCON niet mogelijk om 
effecten van prioriteit voor het openbaar vervoer inzichtelijk te maken. Een bepaalde mate van 
restcapaciteit (+/-20%) is dus noodzakelijk voor een robuuste oplossing. 

De restcapaciteit is een indicator die aangeeft hoeveel ruimte voor groei aanwezig is. Deze 
restcapaciteit kan benut worden door nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, autonome groei en/of 
prioriteit aan specifieke verkeerssoorten (zoals openbaar vervoer). 

Opgemerkt moet worden dat de uitkomsten van deze kruispuntstudie een veel beter beeld geeft dan 
de analyses met het verkeersmodel. De reden hiervan is dat de verkeerslichten op de twee 
kruispunten in de praktijk gekoppeld zijn geanalyseerd in tegenstelling tot de analyses uit het 
verkeersmodel. Daar zijn de kruispunten als aparte kruispunten gezien. Overigens blijkt dat de 
resultaten wel grotendeels met elkaar overeenkomen. 

3.2 Resultaten scenario 1: Basissituatie (zonder centrumvisie) 

In deze paragraaf zijn de belangrijkste resultaten verwoord van de berekeningen voor de verschillende 
varianten. Doordat gerekend is met dezelfde intensiteiten zijn de resultaten onderling met elkaar te 
vergelijken. 

Variant 1 Huidige verkeerscirculatie 
Bij deze variant zijn beide kruispunten met verkeerslichten geregeld. 
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tabel2 Overzicht resultaten variant 1 (beide kruispunten samen; beiden met verkeerslichten) 

. [crCIUS~d 
- -I 

Restcapaciteit - 
0,46 91 seconden 35% 

Ochtendspits 
0,48 94 seconden 

0,59 110 seconden 5% 
Avondspits 

0,61 113 seconden ._------ 
Uit de berekeningen van variant 1 blijkt dat de kruispunten binnen een acceptabele cyclustijd van 120 
seconden te regelen zijn. In de avondspits blijkt wel dat het kruispunt de grens benaderd om het 
verkeer acceptabel te kunnen afwikkelen. De kruispuntbelasting is relatief laag, maar de cyclustijd is 
wel hoog. De reden van de hoge cyclustijd is hier vooral het feit dat alle autorichtingen apart geregeld 
worden en er dus vier fasen nodig zijn. 

De verandering van de busomloop (variant b ten opzichte van a) blijkt iets slechtere resultaten op te 
leveren dan de bestaande busomloop. De reden hiervan is dat het verkeer op de Antonlaan uit 
oostelijke richting toeneemt. Omdat deze richting drukker is dan de Korte Steynlaan heeft dit 
verkeerslicht meer groenbehoefte nodig, waardoor de cyclustijd toeneemt. 

De kruispunten kennen in deze variant in de avondspits een beperkte restcapaciteit van 5%, wat 
onvoldoende is voor een robuuste oplossing. 

Variant 2 (autoverkeer vanuit Slotlaan via busstation, niet via Korte Steynlaan) 
Bij deze variant is alleen het kruispunt Antonlaan - Steynlaan met verkeerslichten geregeld (zie tabel 3). 
Het kruispunt Slotlaan - Korte Steynlaan is, als gevolg van de veranderde verkeerscirculatie 
doorgerekend als ongeregeld voorrangspunt (zie tabel 4). Het busstation is opengesteld voor 
autoverkeer vanuit het centrum, de Korte Steynlaan is een richting voor autoverkeer 

tabel3 Overzicht resultaten variant 2 (uitsluitend kruispunt Antonlaan - Steynlaan met verkeerslichten) 

Periode Variant ' Kruispuntbelasting Cyclustijd Restcapaciteit 

, 2a 0,34 83 seconden 60% 

2b 0,34 85 seconden 

2a 0,43 90 seconden 40% 

2b 0,41 92 seconden 

Ochtendspits 

Avondspits 

Uit de berekeningen van variant 2 blijkt dat het kruispunt Antonlaan - Steynlaan goed te regelen is. De 
cyclustijd komt in beide spitsen uit op ongeveer 90 seconden, De verliestijden en wachtrijen zijn in 
deze variant ook aanzienlijk korter dan variant 1. Deze variant kent ook voldoende restcapaciteit. 

De verandering van de busomloop (variant b ten opzichte van a) heeft in deze variant niet veel invloed 
op de resultaten, De gemiddelde verliestijden nemen zelfs iets af ten opzichte van de bestaande 
omloop, terwijl de cyclustijd iets toeneemt. Omdat het kruispunt minder kritisch belast is dan bij 
variant 1 is de invloed minder groet, 
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In navolgende tabel zijn de resultaten 
weergegeven van de situatie waarin kruispunt 
Slotlaan - Kort Steynlaan ongeregeld is. De 
volgende richtingen hebben voorrang op het 
ongeregelde kruispunt, waardoor er geen 
wachttijd is bij dit kruispunt: 
• bussen vanaf het busstation richting de Korte 

Steynlaan; 
bussen en autoverkeer vanaf Korte Steynlaan 
richting busstation; 
fietsers vanaf Korte Steynlaan richting 
Slotlaan. 

Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat de 
kruising Antonlaan - Steynlaan geblokkeerd raakt. De Slotlaan kan daarmee geen voorrang krijgen. 

afbeelding 4 kruispunt Slatlaan - Korte Steynlaan 

In afbeelding 4 is het kruispunt nog een keer opgenomen, waarbij de voorrangssituatie is 
weergegeven. De wachttijd van het verkeer dat voorrang moet verlenen is weergegeven in tabel 4. 

Periode Rijrichting 

tabel4 Overzicht resultaten variant 2 (uitsluitend kruispunt Slotlaan - Korte Steynlaan; ongeregeld) 

Fietsers vanaf busstation richting Slotlaan 

Ochtendspits Autoverkeer vanaf Slotlaan richting busstation 

Beperkt 

Beperkt 

Fietsers vanaf busstation richting Siotlaa n 

Fietsers vanaf Slotlaan linksaf richting Korte Steynlaan 

Beperkt 

Avondspits Autoverkeer vanaf Slotlaan richting busstation 

Fietsers vanaf Slotlaan linksaf richting Korte Steynlaan < 15 seconden 

< 15 seconden 

Beperkt 

Uit de berekeningen blijkt dat het fietsverkeer vanaf de Slotlaan richting de Korte Steynlaan in beide 
spitsen te maken krijgt met een wachttijd. Echter blijft deze wachttijd gemiddeld genomen lager dan 
15 seconden. Deze waarde wordt als acceptabel beschouwd, zeker in vergelijking met de huidige 
situatie met verkeerslichten. Voor het autoverkeer vanaf de Slotlaan is de gemiddelde wachttijd in 
beide spitsen beperkt. Maatregelen, zoals plaatsen van verkeerslichten, zijn dan ook niet noodzakelijk. 
Wel wordt aanbevolen om de linksafslaande fietsers vanaf de Slotlaan op de rijbaan te laten opstellen. 
In het ontwerp is het autoverkeer (rechtsaf) en het fietsverkeer (linksaf) vanaf de Slotlaan 
conflicterend. 

Variant 3 (autoverkeer vanuit Slotlaan via busstation, maar ook via Korte Steynlaan) 
Bij deze variant zijn beide kruispunten met verkeerslichten geregeld. Het busstation is opengesteld 
voor autoverkeer vanuit het centrum, 

tabeiS Overzicht resultaten variant 3 (beide kruispunten samen; verkeerslichten) 
I . -, -- ,- --I 

Periode __ --...J ;-"aria~t , ' Kruispuntbelasting Cyclustijd Restcapaciteit 
--_-. 

I 3a 0,40 90 seconden 45% 
Ochtendspits 

, 3b 0,41 91 seconden _.J ~- ~- -1 
: 3a 0,50 99 seconden 20% 

Avondspits I 
3b 0,52 102 seconden 

12 Antenlaan- Steynlaan . Slotlaan 



_ DTV Consultants 

Uit de berekeningen van variant 3 blijkt dat de kruispunten in de ochtendspits in een cyclustijd van 90 
seconden te regelen is. In de avondspits is de cyclustijd 100 seconden. Ondanks het feit dat bij deze 
variant beide kruispunten met verkeerslichten geregeld moet worden scoort deze beter dan de huidige 
situatie (variant 1). De reden hiervan is dat het rechts afslaande verkeer vanaf de Antonlaan (west) 
naar de Korte Steynlaan apart geregeld is en daardoor niet meer maatgevend is. Daarnaast hoeft het 
verkeer vanaf de Slotlaan richting Boulevard ook niet meer via het kruispunt te rijden. Dit zorgt beiden 
voor een verlaging van de conflictbelasting en daarmee ook de cyclustijd. De verliestijden nemen 
daardoor af ten opzichte van variant 1. 

De verandering van de busomloop (variant b ten opzichte van a) blijkt slechtere resultaten op te 
leveren dan de bestaande busomloop. Zowel de cyclustijd als de gemiddelde verliestijd gaan in beide 
spitsen licht omhoog. De reden hiervan is dat het verkeer op de Antonlaan uit oostelijke richting 
toeneemt. Omdat deze richting drukker is dan de Korte Steynlaan heeft dit verkeerslicht meer 
groenbehoefte nodig. 

Deze variant kent een restcapaciteit van minimaal 20% wat voldoende is voor een robuuste oplossing. 

3.3 Resultaten scenario 2: met Centrumvisie 

In navolgende tabellen zijn de resultaten van de varianten 1 (a en b), 2 (a en b) en 3 (a en b) in scenario 
2 weergegeven. Hieruit blijkt wat het effect is van de gewijzigde verkeerscirculatie uit de Centrumvisie 
(Amendementsvariant). De resultaten zijn te vergelijken met de tabellen 2 tot en met 5 uit paragraaf 
3.2. 

Variant 1 Huidige verkeerscirculatie 

tabel6 Overzicht resultaten variant 1 (beide kruispunten samen; beiden verkeerslichten) 

Periode ,'Variant Kruispuntbe lasting Cyclustijd I Restcapaciteit 

la 0,46 89 seconden 40% 

lb 0,47 92 seconden 

la 0,62 118 seconden 0% 

lb 0,64 121 seconden 

Ochtendspits 

Avondspits 

In de ochtendspits scoort deze variant iets beter dan scenario 1. Per saldo is het op dit kruispunt dan 
namelijk net iets rustiger. Deze variant scoort daarentegen in de avondspits minder goed dan in 
scenario 1. Dit komt vooralomdat de intensiteiten op de Antonlaan gaan toenemen als gevolg van de 
knip in de Westelijke Voorheuvel. Een deel van het verkeer kan dan niet meer via het centrum en zal 
dan via de Antonlaan terugrijden. Ook blijkt de intensiteit op de Slotlaan iets toe te nemen in de 
avondspits, waardoor de (totale) kruispuntbelasting hoger ligt. In deze variant is er dan ook geen 
restcapaciteit in de avondspits. 
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Variant 2 (autoverkeer vanuit Slotlaan via busstation, niet via Korte Steynlaan) 

tabel7 Overzicht resultaten variant 2 (uitsluitend kruispunt Antonlaan - Steynlaan met verkeerslichten) 

t pe;;-o-;;-~ Cyclustijd Restcapaciteit 
r--~---- 
lachtendsPits 

81 seconden 70% 

2b 0,32 82 seconden 

. 2a 0,42 89 seconden 45% 
Avondspits 

2b 0,40 91 seconden 

Deze variant scoort iets beter dan in scenario 1, waarbij er in beide spitsen voldoende restcapaciteit 
over blijft. De reden dat deze beter scoort is het feit dat er op de Antonlaan vanuit westelijke richting 
een apart rechtsafvak is richting de Korte Steynlaan. Deze stroom is wel iets drukker, maar is op het 
kruispunt niet bepalend voor de kruispuntbelasting en restcapaciteit. De richtingen die daarvoor wel 
verantwoordelijk voor zijn in dit scenario iets rustiger. 

tabel8 Overzicht resultaten variant 2 (uitsluitend kruispunt Slotlaan - Korte Steynlaan; ongeregeld) 

Periode . Rijrichting Wachttijd 

Fietsers vanaf busstation richting Slotlaan Beperkt 

Ochtendspits Autoverkeer vanaf Slotlaan richting busstation Beperkt 

Fietsers vanaf Slotlaan linksaf richting Korte Steynlaan < 15 seconden 

Fietsers vanaf busstation richting Slotlaan Beperkt 

Avondspits Autoverkeer vanaf Slotlaan richting busstation < 15 seconden 

Fietsers vanaf Slotlaan linksaf richting Korte Steynlaan < 15 seconden 

Deze variant levert alleen voor het autoverkeer vanaf de Slotlaan extra wachttijd op. Dit komt vooral, 
omdat het verkeer op de Korte Steynlaan iets drukker is dan in scenario 1. 

Variant 3 (autoverkeer vanuit Slotlaan via busstation, maar ook via Korte Steynlaan) 

tabel9 Overzicht resultaten variant 3 (beide kruispunten samen; verkeerslichten) 

• Variant Kruispuntbelasting I Cyclustijd Restcapaciteit 

, 3a 0,37 85 seconden 55% 

3b 0,38 88 seconden 

3a 0,50 100 seconden 20% 

3b 0,52 103 seconden 

Periode 

Ochtendspits 

Avondspits 

Deze variant levert in de ochtendspits betere resultaten op dan scenario 1, omdat de intensiteiten op 
de maatgevende richtingen afnemen. In de avondspits zijn de resultaten vergelijkbaar. Op een aantal 
richtingen is de intensiteit iets lager, maar op de Slotlaan is deze daarentegen hoger. Per saldo maakt 
het daardoor niet veel uit. 

Variant 2 scoort in dit scenario ook het beste, gevolgd door variant 3 en 1. Variant 1 heeft onvoldoende 
capaciteit en variant 3 biedt net niet voldoende restcapaciteit voor een duurzame oplossing. 
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3.4 Resultaten scenario 3: met Centrumvisie en De Wending 

In navolgende tabellen zijn de resultaten van de varianten 1 (a en b), 2 (a en b) en 3 (a en b) in scenario 
3 weergegeven. Hieruit blijkt wat het effect is van de ontwikkellocatie De Wending. De resultaten zijn 
te vergelijken met de tabellen uit de voorgaande paragrafen. 

Variant 1 Huidige verkeerscirculatie 

tabella Overzicht resultaten variant 1 (beide kruispunten samen, beiden met verkeerslichten) 

'Variant ' Kruispuntbelasting ~ Cyclustijd ' Restcapaciteit _. - -- .~- . -_.- - _-- - 

la 0,51 97 seconden 20% 

1b 0,53 99 seconden 

la 0,78 198 seconden -25% 

1b 0,80 223 seconden 

Periode 

Ochtendspits 

Avondspits 

Deze variant scoort aanzienlijk slechter dan de scenario's 1 en 2. Dit komt omdat op alle richtingen de 
intensiteiten zijn toegenomen. Deze variant kent dan ook grote afwikkelingsproblemen. 

Variant 2 (autoverkeer vanuit Slotlaan via busstation, niet via Korte 5teynlaan) 

tabelll Overzicht resultaten variant 2 (uitsluitend kruispunt Antonlaan - Steynlaan met verkeerslichten) 

Periode Variant Kruispuntbelasting Cyclustijd Restcapaciteit 

2a 0,35 84 seconden 60% 

2b 0,35 86 seconden 

2a 0,51 101 seconden 15% 

2b 0,48 104 seconden 

Ochtendspits 

Avondspits 

Ook deze variant scoort, vooral in de avondspits, minder goed dan de scenario's 1 en 2. Desondanks 
kent het kruispunt nog restcapaciteit. 

tabell2 Overzicht resultaten variant 2 (uitsluitend kruispunt Slotlaan - Korte Steynlaan; ongeregeld) 

Periode Rijrichting Wachttijd 

Fietsers vanaf busstation richting Slotlaan 8eperkt 

Ochtendspits Autoverkeer vanaf Slotlaan richting busstation Beperkt 

Fietsers vanaf Slotlaan linksaf richting Korte Steynlaan < 15 seconden 

Fietsers vanaf busstation richting Slotlaan Beperkt 

, Avondspits Autoverkeer vanaf Slotlaan richting busstation < 15 seconden 

Fietsers vanaf Slotlaan linksaf richting Korte Steynlaan < 15 seconden 

Deze variant levert voor dit kruispunt vergelijkbare resultaten op als in scenario 2. 
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Variant 3 (autoverkeer vanuit Slotlaan via busstation, maar ook via Korte Steynlaan) 

tabel13 Overzicht resultaten variant 3 (beide kruispunten samen met verkeerslichten) 

Periode 
1-+-- --~ 

rcycl~stijd Variant Kruispuntbelasting , Restcapaciteit 

3a 0,42 89 seconden 40% 

3b 0,42 91 seconden 

3a 0,62 121 seconden -5% 

3b 0,63 126 seconden 

Ochtendspits 

Avondspits 

Deze variant levert als gevolg van het extra verkeer van De Wending een probleem op en heeft dan 
ook onvoldoende capaciteit in de avondspits. 

Variant 2 scoort in dit scenario ook het beste, gevolgd door variant 3 en 1. Variant 1 en 3 hebben beide 
onvoldoende capaciteit. Variant 2 heeft in de avondspits 15% restcapaciteit. Uitgaande van een 
autonome groei van 1% per jaar (percentage dat de gemeente Zeist in dergelijke studies hanteert) zal 
het kruispunt in 2025 tot een knelpunt worden. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Voor de kruispunten Antonlaan - Steynlaan en Slotlaan - Korte Steynlaan zijn diverse 
kruispuntberekeningen uitgevoerd. Daarbij zijn de volgende varianten doorgerekend: 

Variant 1: bestaande vormging met verkeerslichten op beide kruispunten. 
Variant 2: wijziging vormgeving en verkeerscirculatie conform de centrumvisie (gedeeltelijk 
eenrichtingsverkeer op Antonlaan oostzijde en Korte Steynlaan met openstelling busstation vanuit 
het centrum). 
Variant 3: wijziging vormgeving en verkeerscirculatie (alleen gedeeltelijk eenrichtingsverkeer op 
Antonlaan oostzijde met openstelling busstation vanuit het centrum). 

Deze varianten zijn onderzocht voor drie intensiteitsscenario's, te weten: 
• Scenario 1: basissituatie 2013 (conform huidige situatie). 

Scenario 2: conform scenario 1 met wijziging verkeerscirculatie (Centrumvisie / 
amendementsvariant). 
Scenario 3: conform scenario 2 met ontwikkeling De Wending. 

Naar aanleiding van de berekeningen zijn de volgende conclusies te trekken: 
• Variant 2 levert in alle situaties de beste resultaten op gevolgd door variant 3 en variant 1. In alle 

onderzochte varianten blijkt de avondspits bepalend te zijn. 
• De bestaande situatie (variant 1) leidt in de avondspits in alle scenario's tot een zwaarbelaste 

situatie. Alleen in scenario 1 blijkt dat er nog een restcapaciteit is van 5%. Dit is echter 
onvoldoende voor een robuuste oplossing. Hierbij valt te denken aan een toekomstvaste oplossing 
en mogelijkheden van prioriteitsverlening aan het openbaar vervoer. 

• Bij scenario 2 levert variant 2 goede resultaten op en is variant 3 kritisch te noemen. Variant 1 
levert problemen op met de verkeersafwikkeling. 

• Bij scenario 3 blijkt alleen variant 2 een adequate verkeersafwikkeling te hebben. De varianten 1 
en 3 leveren problemen op, omdat het te druk wordt rondom de kruispunten als gevolg van de 
ontwikkeling van De Wending. 

• Een verandering van de busomloop, waarbij alle bussen richting kruispunt Antonlaan - Steynlaan 
moeten omrijden via de rotonde en de Antonlaan, blijkt niet veel invloed te hebben op de 
resultaten. In de varianten 1 en 3 is het zelfs een verslechtering van de verkeersafwikkeling. De 
gemiddelde verliestijden nemen toe ten opzichte van de bestaande omloop. Ook is het zo dat 
sommige lijnen twee maal het geregelde kruispunt moeten passeren. 

Naar aanleiding van de conclusies worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
Omdat blijkt dat variant 2 leidt tot de beste verkeersafwikkeling, wordt aanbevolen om deze 
variant verder uit te werken. 

• Op het "ongeregelde" kruispunt Slotlaan - Korte Steynlaan wordt aanbevolen om de 
linksafslaande fietsers vanaf de Slotlaan op de rijbaan te laten opstellen. In het schetsontwerp is 
het autoverkeer (rechtsaf) en het fietsverkeer (linksaf) vanaf de Slotlaan conflicterend. 
Omdat een verandering van de busomloop geen structurele verbetering oplevert voor de 
verkeersafwikkeling wordt aanbevolen om deze niet te wijzigen. Een andere busomloop vergt ook 
een reconstructie van het busstation ten aanzien van de perrons. Alleen bij een keuze voor variant 
2 is het te overwegen. Het standpunt van de consessiebeheerder (provincie Utrecht) is in dit 
verband ook relevant. 
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Bijlage 1 Intensiteiten scenario 1: Basissituatie 
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Antonlaan - Steynlaan 
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Antonlaan - Steynlaan 
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Antonlaan - Steynlaan 
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Bijlage 2 intensiteiten scenario 2: Centrumvisie 
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Antonlaan - Steynlaan 
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Antonlaan - Steynlaan 
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Bijlage 3 intensiteiten scenario 3: De Wending 
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Antonlaan • Steynlaan 
Avondspits Variant 1 (extra verkeer De Wending) 
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Antonlaan • Steynlaan 
Ochtendspits Variant 2 en 3 (extra verkeer De Wending) 
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Antonlaan - Steynlaan 
Avondspits Variant 2 en 3 (extra verkeer De Wending) 
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Antonlaan - Steynlaan 
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Bijlage 5 Output Cocon 

In een latere versie worden de resultaten toegevoegd. 
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Bijlage 6 Output methode Harders 

In een latere versie worden de resultaten toegevoegd. 
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Verkeersmodel Zeist 
Technische rapportage ~ oranjewoud 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Zeist beschikt momenteel niet over een verkeersmodel dat volledig aansluit 
bij haar behoefte. De gemeente is nu mede-eigenaar van het Verkeersmodel Regio Utrecht 
(VRU) en heeft dit modelook zelf in huis. Dit is echter een regionaal verkeersmodel, dat 
onvoldoende is toegespitst op de lokale situatie en daarom niet geschikt is voor 
detailanalyses binnen de gemeente. Vanwege de diverse projecten van de gemeente in de 
komende jaren wil de gemeente daarom kunnen beschikken over een eigen 
verkeersmodel, dat echter wel aansluit op het VRU. 

1.2 Verkeersmodel Zeist 

In opdracht van de gemeente Zeist heeft Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. een nieuw 
verkeersmodel voor de gemeente Zeist gebouwd. Het model is gebouwd met behulp van 
de VISUM-software. Dit nieuwe statisch verkeersmodel zal de komende jaren inzetbaar 
zijn als hulpmiddel bij de bepaling van verkeerseffecten van diverse projecten in de 
gemeente. 

Bovendien kan het model als basis dienen voor andere toepassingen, zoals een 
dynamisch verkeerssimulatiemodel en de levering van verkeersgegevens ten behoeve van 
milieuevaluaties. 

De bouw van dit verkeersmodel wordt beschreven in deze rapportage. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat de toepassingsmogelijkheden van het verkeermodel 
zijn. Voor welke vragen kan het verkeersmodel ingezet worden. Hoofdstuk 3 behandelt de 
aansluiting op het regionale model VRU. In hoofdstuk 4 worden de uitgangspunten en 
definities van het verkeersmodel Zeist beschreven. Hoofdstuk 5 gaat in op de 
totstandkoming van het model voor de huidige situatie en de toetsing ervan. In hoofdstuk 
6 worden de uitgangspunten en resultaten van het prognosemodel voor de toekomstige 
situatie behandeld. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 de berekening van verkeersgegevens ten 
behoeve van de milieuanalyses toegelicht. 

In diverse bijlagen en bijgesloten CD-ROM zijn gedetailleerde overzichten opgenomen van 
invoergegevens en resultaten. 
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2 Gebruiksmogelijkheden verkeersmodel 

GebruiksmogeUjkheden verkeersmodel Zeist 
Een verkeersmodel is een hulpmiddel bij het structureren en objectiveren van informatie 
dat specifiek gericht is op de effecten van beleidsmaatregelen op mobiliteit en verkeer. 
Een waardevol hulpmiddel, want het mobiliteitsgedrag is dusdanig complex dat de 
effecten van bijvoorbeeld ruimtelijke of infrastructurele maatregelen zonder dit 
instrument niet eenduidig in te schatten zijn. 

Met het verkeersmodel wordt geprobeerd om het verplaatsingsgedrag van alle individuen 
in beeld te brengen. Te beginnen voor het basisjaar en daarna voor het toekomstjaar. De 
beschikbare statistieken rijken echter niet zo ver. Op basis van de wel beschikbare 
informatie worden specifieke rekenregels afgeleid waarmee een verkeersmodel rekent. 
Op basis van deze 'algemene' rekenregels wordt geprobeerd om de verkeersstromen in 
beeld te brengen, eerst voor het basisjaar en daarna voor het toekomstjaar. Dat lukt 
natuurlijk niet altijd overal, specifiek gedrag van individuen zijn immers 
veralgemeniseerd. Voor de afnemer van modelresultaten wordt dit het meest zichtbaar bij 
het toedelen van het verkeer aan het verkeersnetwerk in het basisjaar. De 
verkeersintensiteiten op het wegennet moeten 'kloppen' met wat we op straat zien. En dat 
is vaak wel het geval, maar niet altijd, om de hiervoor aangegeven reden. 

De manier waarop de prognose voor het basisjaar en toekomstjaar tot stand komt, is 
onderling volledig consistent. Dit betekent dat ook de prognose niet 'de waarheid' is, 
maar een inschatting van de verkeersstromen op basis van het basisjaar en de ruimtelijke 
en infrastructurele ontwikkelingen tussen het basisjaar en het toekomstjaar in. Dit 
betekent - als het gaat om het structureren en objectiveren van informatie - dat de kracht 
van het instrument ligt in: 

• Het in beeld brengen van de verkeersgroei tussen het basisjaar en het 
toekomstjaar: 

• Het in beeld brengen van de effecten van een maatregel op de verkeersstromen 
ten opzichte van de effecten zonder deze maatregel. 

Het verkeersmodel Zeist is een verkeersmodel voor het auto- en het vrachtverkeer. Het 
model betreft een uitsnede van het regionale VRU model, dat specifiek voor de gemeente 
Zeist is verfijnd. De afstemming tussen het model Zeist en het VRU is dus maximaal, maar 
tegelijkertijd betekent dit ook dat mogelijke beperkingen uit het VRU model zijn 
overgenomen in het verkeersmodel Zeist. Op basis van de ervaring die tot dusver is 
opgedaan met het verkeersmodel Zeist leeft het beeld dat de modelresultaten kwalitatief 
goed zijn en dat er geen grote beperkingen in het VRU model zitten die de kwaliteit van 
het verkeersmodel Zeist onder druk zet. 

Het verkeersmodel is er op gericht om de op lokale schaal (gemeentelijke schaal) de 
effecten van ruimtelijke maatregelen en infrastructurele maatregelen in beeld te brengen. 
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Denk hierbij aan: 
• Het in beeld brengen van het effect van woningbouwplannen op de 

verkeersstromen in de gemeente Zeist; 
• Het in beeld brengen van het effect van kantorenlocaties of andere bedrijvigheid 

op de verkeersstromen in de gemeente Zeist; 
• Het in beeld brengen van de effecten van het introduceren van een afslagverbod; 
• Het in beeld brengen van de effecten van het introduceren van 

eenrichtin gsverkeer; 
• Het in beeld brengen van de effecten van nieuwe infrastructuur of een uitbreiding 

van bestaande infrastructuur. 

Als er meer grootschalige plannen zijn die de lokale verkeerseffecten overstijgen dan 
zullen deze plannen eerst op hun mobiliteitseffecten doorgerekend moeten worden met 
het VRU model. In het verkeersmodel van Zeist worden deze regionale effecten vervolgens 
opgenomen, zodat een betere inschatting kan worden gegeven van de lokale effecten van 
het grootschalige plan voor de gemeente Zeist zijn. 



projectnr. 07024·181047 

19 februari 2009, revisie 02 

Verkeersmodel Zeist 

Technische rapportage ~ oranjewoud 

3 Verkeersmodel Zeist in zijn omgeving 

3.1 Verkeersmodel regio Utrecht (VRU) 

De regio Utrecht is een belangrijke regio voor Nederland. Vele hoofdwegen doorkruisen 
de regio en verbinden de Randstad met andere delen van Nederland. Het autoverkeer 
levert bereikbaarheids- en leefbaarheidproblemen op in de regio. Naar de toekomst toe 
zal naast de algemene mobiliteitsgroei het verkeersaanbod blijven groeien omdat de 
regio een uitdagende groeitaakstelling heeft gekregen. 

Voor de regio Utrecht is een regionaal verkeersmodel beschikbaar. Rijkswaterstaat, de 
provincie Utrecht, het BRU en 8 gemeenten participeren hierin. Zie afbeelding 1 voor het 
wegennet van het regionaal verkeersmodel. 

afbeelding 1 Verkeersmadel regio Utrecht 

Het Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU) is opgeleverd in 20071• Met het model worden de 
vervoerwijzen auto, fiets en openbaarvervoer beschreven voor het basisjaar 2002 en het 
prognosejaar 2020. 

Het in deze rapportage beschreven verkeersmodel voor Zeist is een verfijningvoor de 
gemeente Zeist van het VRU versie 2.0. 

1 Verkeersmodel Regio Utrecht versie 2.0, Goudappel Coffeng, 30 mei 2007 
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3.2 Samenhang VRU en verkeersmodel Zeist 
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Met de bouw van het verkeersmodel Zeist ontstaat er een gedetailleerd, lokaal 
verkeersmodel voor de gemeente Zeist. Dit model voor Zeist bestaat naast het VRU. Er zijn 
hiermee 2 hulpmiddelen voor het in beeld brengen van (verkeerskunde) effecten van 
maatregelen beschikbaar. Het is hierbij van belang dat: 

• de twee instrumenten onderling vergelijkbare resultaten produceren 
• de juiste instrument(en) wordt ingezet bij het beantwoorden van de betreffende 

onderzoeksvraag 

Het model voor Zeist is geschikt voor de beantwoording van vragen met betrekking tot de 
lokale situatie: de veranderingen in infrastructuur en sociaal-economische situatie binnen 
de gemeente. Daar waar sprake is van regionale ontwikkelingen zal eerst het VRU in beeld 
zijn. 

Verkeersmodel Zeist verfijning van Regionaal model 
Bij de bouw van het verkeersmodel Zeist is de onderlinge consistentie gewaarborgd door 
de geschatte verkeersrelaties uit het VRU direct over te nemen naar het verkeersmodel 
Zeist. Binnen het model Zeist worden deze verkeersrelaties verfijnd en opnieuw 
toegedeeld aan het verfijnde wegennet voor Zeist. In uitgangspunten, verkeersstromen en 
prognosemethodiek sluit het model dus aan bij het regionale model. 
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Het verkeersmodel Zeist is primair bedoeld voor het doen van uitspraken over de 
verkeersstromen binnen de gemeente Zeist, daarbuiten is het VRU leidend. Om deze 
reden is het studiegebied van het model Zeist beperkt tot de gemeente, met daaraan 
toegevoegd enkele belangrijke beslispunten voor autoverkeer die net buiten de 
gemeentegrens zijn gelegen. De meeste gemeentelijk vragen kunnen met dit 
verkeersmodel doorgerekend worden. 

Alleen wanneer grote regionale effecten te verwachten zijn dient de variant eerst in het 
regionale verkeersmodel doorgerekend te worden om consistentie met het regionaal 
model te houden. De berekende regionale effecten kunnen ingevoerd worden in het lokale 
verkeersmodel en verder doorgerekend worden op de effecten voor Zeist. Het gekozen 
studiegebied voor het verkeersmodel Zeist is weergegeven in afbeelding 2. 
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4 Uitgangspunten en definities 

4.1 Verkeersstromen 

Basisjaar en toekomstjaar 
Met het model worden de verkeersstromen in het jaar 2007 beschreven. Dit is het meest 
recent mogelijke jaar, gegeven de beschikbaarheid van verkeerstellingen om het model te 
kunnen toetsen. 

Het toekomstjaar is conform het regionaal model het toekomstjaar 2020. 

Tijdsperioden van de dag 
Het model gaat uit van een gemiddelde werkdagsituatie. Hiervoor zijn getoetst en 
beschikbaar: 

1. een gemiddeld ochtendspitsuur in de periode 07.00 - 09.00 uur 
2. een gemiddeld avondspitsuur in de periode 16.00 - 18.00 uur 
3. een gemiddeld restdaguur in de periode 09.00 - 16.00 uur 

Strikt genomen betreft de restdag de overige uren van het etmaal. De restdagperiode is 
echter bedoeld voor analyses buiten de spitsperiode en is daarom gedefinieerd als een 
gemiddeld uur in de periode 09.00 uur tot 16.00 uur. 

De etmaalperiode wordt tenslotte verkregen met de volgende formule: 

Waarbij: AM = ochtendspitsuur 
PM = avondspitsuuur 
OFF = restdaguur 

Modaliteiten 
Het verkeersmodel Zeist is een unimodaal model voor het autoverkeer. Dat wil zeggen dat 
resultaten van het model de verkeersstromen en -intensiteiten voor alleen het autoverkeer 
zijn en dat andere vervoerwijzen buiten beschouwing worden gelaten. 

Binnen het autoverkeer worden wel de voertuigcategorieën personenauto's en 
vrachtverkeer onderscheiden. Modeluitkomsten kunnen gepresenteerd en toegepast 
worden in motorvoertuigen en personenauto-equivalenten (pae), waarbij voor de 
omrekening van vrachtauto's naar pae een omrekenfactor van 2.0 wordt toegepast. 

Bij de doorvertaling naar milieu wordt de categorie vrachtauto nader onderverdeeld in 
lichte vrachtauto en zware vrachtauto. In hoofdstuk 6 wordt hier nader op ingegaan. 
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Motieven 
Voor het verkeersmodel Zeist is het onderscheid in reismotieven niet van toepassing. In 
het VRU wordt onderscheid in motieven alleen gebruikt bij het juist schatten van de 
verkeersmatrix. 

Voor het toedelen van verkeer aan het wegennet wordt geen onderscheid in motieven 
meer gehanteerd. Zoals in hetvorige hoofdstuk aangegeven, zijn de verkeersrelaties voor 
het verkeersmodel Zeist geschat binnen het VRU. Binnen het model Zeist wordt alleen het 
verkeersaanbod aan het wegennet toegedeeld. H ierbij wordt aansluiting gezocht bij het 
VRU en dus geen motiefonderscheid gehanteerd. 

Gebiedsindelingjzonering 
De locaties van aankomsten en vertrekken van autoverkeer worden in het verkeersmodel 
voorgesteld door zones: het zwaartepunt van een gebied. Deze gebieden zijn via 
zoneaansluitingen aangesloten op het wegennet. Buiten de gemeente Zeist is de 
gebiedsindeling rechtstreeks overgenomen uit het VRU. Binnen Zeist is de 
gebiedsindeling een verfijn ing van de gebiedsindeling van het VRU. Dit betreft een 
aggregatie van 6-positie postcodegebieden (4 cijfers en 2 letters) en daarvoor is gebruik 
gemaakt van de gedetailleerde geografische databestanden van BRIDGIS. 

Aan de rand van het studiegebied kent het model de externe zones, waarmee de 
verbinding met het buitengebied en aansluiting op het VRU is verzorgd. 

Specifiek ten behoeve van de toekomstige uitbreiding van Zeist met woon- en 
werklocaties zijn nieuwe zones toegevoegd. 

Het aantal gebruikte zones in het verkeersmodel is als volgt: 

Aantal zones 2007 2020 
Intern- gemeente Zeist 517 527 
Intern - buiten Zeist 97 97 
Extern 51 51 
Totaal 665 675 

De gebruikte gebiedsindeling voor het basisjaar is opgenomen in bijlage 1. De 
nummeringvan de zones in basis- en prognosejaar is opgenomen op de bijgesloten CO 
RaM. 

Sociaal-economische gegevens 
Per zone zijn sociaal-economische gegevens (inwoners en arbeidsplaatsen) in het model 
gebracht. Deze zijn de basis voor de berekeningen van de verkeersstromen en met name 
voor de desaggregatie van de verkeersstromen uit het VRU. Bron van de gegevens zijn het 
VRU en de speciaal aangeschafte, gedetailleerde databestanden van BRIDGIS op het 
niveau van de 6-positie postcodegebieden (4 cijfers en 2 letters). Deze bestanden 
bevatten de aantallen inwoners en arbeidsplaatsen per gebied en zijn gekoppeld aan de 
eerder genoemde geografische databestanden die gebruikt zijn voor de gebiedsindeling. 
Samengevat zijn de volgende gegevens gebruikt: 

Variabele 2007 2020 
Huishoudens 
Inwoners 
Arbeidsplaatsen 

27542 30476 
60310 63165 
33243 34743 
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De sociaal-economische gegevens voor 2020 zijn opgesteld uitgaande van het jaar 2007, 
waarin vervolgens de volgende veranderingen zijn verwerkt: 

o Uitbreidingslocaties gemeente Zeist van wonen en werkgelegenheid; 
o Vermindering van de gemiddelde woningbezetting in Zeist: 

o bron Bridgis 2007 -) 2.19 inwoners/woning; 
o bron: VRU 2020 -) daling naar 2.07 inwoners/woning; 

o Inwoners en arbeidsplaatsen buiten Zeist conform VRU. 

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de doorgevoerde wijzigingen voor 2020 met 
betrekking tot inwoners en arbeidsplaatsen binnen de gemeente Zeist. Meer 
detalllnformatle, inwoners en arbeidsplaatsen per zone in 2007 en 2020 is opgenomen 
op de bijgesloten CD-ROM. 

4.2 Infrastructuur 
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Selectie wegennet 
Als basis voor het wegennet van het lokale verkeersmodel is het wegennet genomen zoals 
opgenomen in het VRU. In overleg met de opdrachtgever is bepaald welke wegen hieraan 
toegevoegd worden om de gewenste verfijning voor de gemeente Zeist te krijgen. In 
bijlage 3 is aangegeven welke wegen zijn opgenomen in het verkeersmodel en welke zijn 
toegevoegd ten opzichte van het VRU. 

Wegkenmerken 
Aan het wegennet zijn diverse kenmerken gekoppeld. Voor het verkeersmodel zijn 
belangrijk: 

o Wegtype: 
Het onderscheid in stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen 
(bijlage 4); 

o Modelsnelheid: 
Modelsnelheid als representant van de aantrekkelijkheid van een weg voor het 
autoverkeer bij het bepalen van de routekeuze (bijlage 4); 

o Capaciteit: 
De wegvakcapaciteit wordt bepaald op basis van het aantal rijstroken en het type 
weg (bijlage 4); 

o Spitsstroken: 
Spitsstroken leiden tot een specifieke uitbreiding van capaciteit in de 
spitsperioden. In het basisjaar is een spitsstrook aanwezig op het wegvak Den 
Dolder - Uithof op de A28. In het toekomstjaar op het wegvak Bunnik 
Maarsbergen op de A12; 

o Kruispunttype: 
Van elk kruispunt van wegen is gedefinieerd welk type dit betreft (gelijkwaardig, 
voorrang, rotonde, verkeerslichten, spoorwegovergang), wat vervolgens, 
gekoppeld aan een tijdvertraging, invloed heeft op de reistijd en daarmee 
routekeuze voor het autoverkeer (bijlage 4). 
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Aanvullend zijn aan het wegennet van het verkeersmodel nog de volgende aanvullende 
gegevenstoegevoegd. 

o Afslagverboden: 
De locaties waar een verplichte rijrichting aangegeven is en/ofwaar het fysiek niet 
mogelijk is een bepaalde afslagbeweging te maken; 

o Eenrichtingswegen: 
Wegen, of delen van wegen, waar een verplichte rijrichting geldt; 

o Spitsafsluitingen: 
Specifieke routes die in de spits afgesloten worden het gaat concreet om de route 
via Bunsinglaan en Tolakkerlaan. 

Wegtype: 
Er is een duidelijk relatie tussen de functie van de weg, de rijsnelheid en de capaciteit. 
Deze gegevens zijn daarom samengevat in één netwerkgegeven: het wegtype. Met het 
toekennen ofveranderen van hetwegtype worden automatisch de rijsnelheid, capaciteit 
en het aantal rijstroken van het betreffende wegvak aangepast. Dit resulteert in een 
consistente opbouw van het wegennet en voor een verwerking van netwerkvarianten. 

De geplande wijzigingen in de auto-infrastructuur tussen 2007 en 2020 zijn verwerkt in 
het verkeersmodel en hebben geresulteerd in een compleet modelbestand voor 2020. De 
kenmerken hiervan (wegtype, snelheden, capaciteiten en kruispunttypes) zijn ook 
weergegeven in bijlage 5. In bijlage 6 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de 
doorgevoerde wijzigingen tussen 2007 en 2020. 

4.3 VerkeersteUingen 

Tellingen 
Voor de toetsing van het basisjaar van het verkeersmodel is gebruik gemaakt van diverse 
verkeerstellingen, te onderscheiden in: 

o Gemeentelijke tellingen; 
o Provinciale tellingen; 
o Rijkstellingen. 

De ruwe informatie uit de telgegevens is gecontroleerd en verwerkt, zodat deze direct 
gebruikt kan worden bij de toetsing en kalibratie van het model. 

In bijlage 5 zijn de locaties weergegeven waarvan tellingen beschikbaar en gebruikt zijn. 

4.4 Gebruikte software 

Bij de bouw van het verkeersmodel Zeist is gebruik gemaakt van de VISUM-software 
(versie 10.3-16). Deze software van de Duitse ontwikkelaar PlY is specifiek bedoeld voor 
de bouwen toepassingvan statische verkeersmodellen. Het pakket kent een jarenlange 
historie en veelvuldig, wereldwijde gebruik wat een stabiele basis voor toepassing geeft. 
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5 Modelbouw basisjaar 2007 

5.1 Globale aanpak 

Na het opstellen van een aantal nieuwe basisonderdelen van het verkeersmodel 
(gebiedsindeling, netwerken, etc.) zoals beschreven in hoofdstuk 3 en de overige 
bewerkingen op de (invoer)gegevens is de voorbereiding afgerond. Volgende stap bij de 
bouw van het verkeersmodel Zeist is dan de schatting van de verkeersstromen. Het model 
is afgeleid van het VRU, wat betekent dat niet opnieuw de fase van ritgeneratie en 
distributie voor het basisjaar doorlopen hoeft te worden. De gekalibreerde matrix voor het 
autoverkeer 2002 uit het VRU is het vertrekpunt voor het verkeersmodel Zeist. Vervolgens 
zijn opnieuw de routekeuzeberekeningen uitgevoerd en kunnen de verkeersintensiteiten 
berekend worden. Ter afronding heeft er een kalibratie van de herkomst- en 
bestemmingsmatrices plaatsgevonden om de modelresultaten goed aan te laten sluiten 
bij de (gedetailleerde) telgegevens. 

Elk van deze stappen is in dit hoofdstuk nader toegelicht. 

5.2 Opstellen basisonderdelen 

Voor het verkeersmodel Zeist is een volledig nieuwe gebiedsindeling en een nieuw 
netwerk opgesteld. Hiermee is een flinke verfijning doorgevoerd ten opzichte van het VRU 
en is ook kwaliteitsverbetering voor Zeist gerealiseerd. 

De zones in de nieuwe gebiedsindeling zijn een aggregatie van de gebieden uit de 6PPC 
indeling. Bij het aggregeren van deze gebieden is rekening gehouden met de VRU 
gebiedsindeling en is een directe koppeling het VRU en verkeersmodel Zeist tot stand 
gebracht. Doordat per zone de sociaal-economische gegevens bekend zijn, kunnen de 
verkeersstromen uit het VRU opgesplitst worden naar de zone-indeling van het 
verkeersmodel Zeist. 

Het in het VRU beschreven wegennet is weliswaar de basis, maar is op diverse punten 
uitgebreid en verbeterd: 

o De wegen uit het VRU zijn geselecteerd in het gebruikte NAVTEQ-basisbestand; 
o Het wegennet is verder verfijnd, er zijn meer wegen opgenomen in het model; 
o Aan alle wegen zijn wegtypes gekoppeld waarmee de snelheid, capaciteit en het 

aantal rijstroken is gecodeerd. Ook de afslagverboden en éénrichtingswegen zijn 
gecontroleerd en zonodig opnieuw gecodeerd; 

o Kruispuntlypes zijn handmatig aan het wegennet toegevoegd. 

5.3 Generatie verkeersstromen 

Conversie VRU 
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Het VRU is ontwikkeld in de software Omnitrans en de matrices voor het person en auto- en 
vrachtverkeer zijn omgezet naar het VISUM-formaat, de software waarmee het 
verkeersmodel Zeist is gebouwd. Alle beschikbare matrices zijn daarbij volledig 
overgezet. 

Ophoging matrices 2002 - 2007 
De vervoermatrices voor autoverkeer en vrachtverkeer per tijdsperiode uit het VRU horen 
bij het basisjaar 2002. Deze dienen gecorrigeerd te worden naar het basisjaar van het 
verkeersmodel Zeist, naar het jaar 2007. Uit historische gegevens van de ontwikkeling 
van inwoners en arbeidsplaatsen in de gemeente Zeist, bron CBS, is de autonome groei 
van het autoverkeer afgeleid. 

inwoners arbeidsplaatsen 
2002 59682 33950 
2003 59799 33670 
2004 60373 33210 
2005 60408 32310 
2006 60369 nb 
2007 60326 nb 
Groei 101,35% 95,17% 

Bron:CBS 

Uit de tabel en de gegevens blijkt dat de inwoners en arbeidsplaatsen een tegenstrijdige, 
beperkte ontwikkeling hebben laten zien.ln combinatie met een eerste vergelijkingvan 
de modelresultaten met de recente tellingen van 2007, is het niet nodig gebleken een 
matrixcorrectie voor de periode 2002-2007 toe te passen. De matrices 2002 uit het VRU 
zijn dus directe invoer voor het basisjaar 2007 voor het verkeersmodel Zeist. 

5.4 Routekeuze en Toedeling 

blad 13 van 18 

Met de toedeling van het autoverkeer aan het wegennet worden de verkeersintensiteiten 
berekend en kunnen de routekeuzes van het model gecontroleerd worden. Voor elk 
herkomst- en bestemmingspaar wordt de reisweerstand bepaald en worden de meest 
aantrekkelijke routes geselecteerd. 

Er wordt een capaciteitsafhankelijke toedeling met gebruik van kruispuntweerstanden 
toegepast voor alle tijdsperioden, dus ook voor de restdag. Bij de weerstandsbepaling 
spelen de volgende vier elementen een rol: 

o Afstand over het wegennet 
De optelsom van de lengte van de wegvakken; 

o Vrije reistijd over wegennet 
Het resultaat van de combinatie van de lengte van wegvakken en de rijsnelheid 
leidt tot de vrije rijtijd; 

o Weerstand over het wegennet bij congestie 
Naarmate de capaciteit van een wegvak meer wordt ben ut, vermindert de 
doorstroming. Deze relatie is vastgelegd in de zogenoemde Speed-Flow-curve. De 
snelheid wordt lager als de intensiteit (en dus de Intensiteit/Capaciteit-verhouding) 
hoger wordt. De reistijd over een wegvak wordt dan dus langer als de snelheid 
lager wordt; 

o Weerstand bij de kruispunten 
Bij elk kruispunt wordt nog een extra vertraging opgelopen uitgedrukt in reistijd. 
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De opgelopen vertraging is afhankelijk van het type kruispunt, rijbeweging en de 
verkeersdruk (conflicterende stromen). 

De totale weerstand op een route wordt bepaald met de volgende formules: 

Wtot, personenauto = Dwegvak * 0,85 + Twegvak + Tkruispunt 

Wtot,vrachtauto = TWegvak + Tkruispunt 

Waarbij: Wtot = Totale reisweerstand 
Dwegvak = Lengte van de route 
Twegvak = Reistijd over de wegvakken van de route 
Tkruispunt = Vertragingstijd bij de kruispunten op de route 

Door toepassing van een evenwichtstcedeling" wordt een optimale spreiding van het 
verkeer over meerdere mogelijke routes bereikt, zodanig dat in het gehele 
verkeerssysteem de verliestijden zo laag mogelijk zijn. Het auto- en vrachtverkeer wordt 
daarbij gelijktijdig toegedeeld, rekening houdende met de pae-factor voor het 
vrachtverkeer. 

Het resultaat van de toedeling van het autoverkeer is de verkeersintensiteit op wegvakken 
en kruispunten, per voertuigcategorie, per tijdsperiode. De vervolgstap is deze te toetsen 
en eventueel corrigeren op basis van recente verkeerstellingen. 

5.5 Kalibratie en toetsing 

bhc.14'.'n ". 

Alvorens het verkeersmodel te kunnen gebruiken voor doorrekeningen, dient getoetst te 
worden of de berekende intensiteitwaarden van het basisjaar overeenkomen met de 
verkeerstellingen. Voor deze toetsing wordt een criterium gebruikt: de T-toets. Het 
principe van de T-toets is dat de geaccepteerde (relatieve) afwijking kleiner is, naarmate 
de absolute waarde van de verkeerstelling groter is. Voor de T-toets geldt het volgende: 

waarbij: T = afwijking 
x.. = waargenomen aantal 
Xb = berekende waarde 

normering: geen relevante afwijking: 
grensgebied: 
relevante afwijking: 

T< 3,5 
3,5 <T< 4,5 
T> 4,5 

voorwaarde: Spitsperioden : 
80% of hoger heeft een T-waarde < 3,5 
95% of hoger heeft een T-waarde < 4,5 

2 Bij een evenwi chtstoedeling wordt tijdens het berekenen van de routes gezocht naar een 
evenwichtige verdelingvan verkeer over het totale wegennet. Hierbij geldt het principe dat 
elke automobilist een route rijdt die voor hem/haar de minste weerstand oplevert. 
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Etmaalperiode: 
80% of hoger heeft een T-waarde < 4,0 
95% of hoger heeft een T-waarde < 5,5 

Het verkeersmodel voor Zeist voldoet na de uitgevoerde bewerkingen nog niet aan de 
criteria van de T-toets. Er is daarom nog een kalibratie uitgevoerd van zowel het 
autoverkeer als het vrachtverkeer. In deze kalibratie worden de matrices beperkt 
gecorrigeerd om beter aan te sluiten bij de verkeerstellingen. Na deze kalibratie is 
opnieuween toedelingvan het verkeer aan het wegennet uitgevoerd en zijn de T-waarden 
opnieuw bepaald. 

In onderstaande tabel zijn de toetsingsresultaten na kalibratie weergegeven. Meer 
gedetailleerde gegevens van de vergelijking met de tellingen is opgenomen in bijlage 8. 

T-toets (motorvoertuigen) 
Wegvakken 
Aantal AandeeL 

Ochtendspits 07 -09 T < 3,5 233 96% 
T< 4,5 241 100% 
T> 4,5 1 0% 

Avondspits 16-18 T < 3,5 230 95% 
T< 4,5 241 100% 
T> 4,5 1 0% 

EtmaaIOO-23 T< 4,0 195 82% 
T < 5,5 234 98% 
T> 5,5 4 2% 

5.6 ResuLtaten 

In bijlage 9 zijn de resultaten van het verkeersmodel na kalibratie weergegeven. Het gaat 
hier om modelplots van de intensiteiten in een ochtendspits-, avondspits- en 
etmaalperiode. Meer gedetailleerde plots meet de berekende intensiteiten als getallen 
weergegeven, zijn opgenomen op de bijbehorende CD-ROM. 

Het basisjaar voldoet aan de gestelde criteria en is daarmee een geschikte basis voor 
toepassingen en het opstellen van verkeersprognoses. 

blad 15 van 18 
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6 Modelbouw prognosemodel2020 

6.1 Globale aanpak 

Als het verkeersmodel voor het basisjaar is afgerond, biedt dit de basis voor het opstellen 
van verkeersprognoses. Daarbij worden de veranderingen in de uitgangspunten van het 
model verzameld en ingebracht. Uitgaande van de berekende verkeersstromen uit het 
VRU-model worden de verkeersintensiteiten 2020 berekend. Dit referentiemodel is dan de 
basis voor prognosestudies. 

De genoemde onderdelen zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht. 

6.2 Wijzigingen uitgangspunten 2007 - 2020 

Tussen het basisjaar en het prognosejaar zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden in de 
uitgangspunten van het verkeersmodel, die invloed hebben op de berekeningen voor het 
toekomstjaar. 

Ontwikkelingen VRU 
Gelijk aan het basisjaar worden de verkeersstromen voor het toekomstjaar onttrokken 
aan het VRU. Dit betekent dat de ontwikkelingen die in het prognosemodel van het VRU 
opgenomen zijn overgenomen worden in het prognosemodel van Zeist. Het betreffen vele 
ontwikkelingen die allen terug te vinden zijn in de technische rapportage van het VRU. De 
belangrijkste algemene ontwikkelingen zijn: 

• Het EC (European Coordination)-scenario van het Centraal Planbureau als 
aanname over demografische en economische ontwikkeling. Voor het 
studiegebied van het VRU levert dit een groei op van inwoners van 15% en 
arbeidsplaatsen met 18%. 

• Een infrastructuurnetwerk conform het MIT2006, aangevuld met ZSM1-projecten 
en een selectie van ZSM2-projecten. 

• De Nota Mobiliteit als beleid waarbij voor het prijsbeleid-auto niet wordt 
uitgegaan van een algemene variabilisatie (kilometerheffing). Congestieheffing of 
andere nieuwe vormen van beprijzen van de auto worden ook niet meegenomen. 

Ontwikkelingen gemeente Zeist 
Als eerste zijn er de wijzigingen in de sociaal-economische gegevens van Zeist. Nieuwe 
woon- en werklocaties hebben sterke invloed op de lokale verkeersstromen. Daarnaast 
zijn er ook algemene ontwikkelingen zoals de afname van de gemiddelde 
woningbezettingvoor bestaande gebieden. Deze veranderingen leiden tot een nieuwe set 
van inwoners en arbeidsplaatsen per zone van het model. 

Daarnaast zijn er de wijzigingen in de auto-infrastructuur. De realisatie van nieuwe 
wegverbindingen en veranderingen aan het bestaande wegennet (kruispuntvormen, 
reconstructies, herinrichting, ontsluiting nieuwe locaties, etc.) maken nieuwe routes 
mogelijk en leiden tot andere reisweerstanden. 

Een overzicht van de wijzigingen tussen 2007 en 2020 in Zeist is weergegeven in de 
bijlagen 2 en 6. 

blad 16van 18 
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6.3 Verkeersstromen 

Net als voor het basisjaar zijn de verkeersstromen voor het modelonttrokken aan het 
VRU. Gegeven de nieuwe set van sociaal-economische gegevens zijn de op regionaal 
berekende verkeersstromen geconverteerd naar het fijnere verkeersmodel voor Zeist. 
Daarbij is gecorrigeerd voor de veranderde, actuele inzichten ten aanzien van 
ontwikkelingen in wonen en werken in Zeist. 

Omdat er in het basisjaar van het verkeersmodel voor Zeist tijdens de kalibratiefase 
verbeteringen in de verkeersstromen zijn doorgevoerd, is het belangrijk deze ook te 
handhaven bij de prognoseberekeningen. 

Deze verbeteringvan de prognose wordt toegepast met de volgende formule: 

T(n)ij 
Tc(n)ii = - * Tc(m)ij 

T(m)ij 

Waarbij: T(x)ij = Omvang van de ongecorrigeerde vervoerrelatie ij in jaar x 
(directe bron = VRU) 

TC(X)ij = Omvang van de gecorrigeerde vervoerrelatie ij in jaar x 
n = prognosejaar 2020 
m = basisjaar 2007 

De verbeterslag resulteert in herkomst- en bestemmingsmatrices per dagperiode voor het 
personenautoverkeer en vrachtverkeer. 

6.4 Routekeuze en toedeling 

Volgens dezelfde werkwijze en rekentechnieken als het basisjaar zijn de berekende 
verkeersstromen toegedeeld aan het nieuwe wegennet. De routes worden opnieuw 
berekend op basis van de gewijzigde infrastructuur en het resultaat is een nieuwe set van 
verkeersintensiteiten voor het prognosejaar. 

6.5 Resultaten 

In bijlage 10 zijn de resultaten van het verkeersmodel voor het prognosemodel2020 
weergegeven. Het gaat hier om modelplots van de intensiteiten in een ochtendspitsuur, 
avondspitsuur en etmaalperiode. Meer gedetailleerde plots meet de berekende 
intensiteiten als getallen weergegeven, zijn opgenomen op de bijbehorende CD-ROM. 

Het prognosejaar laat een plausibele groei zien en het verkeersmodel is daarmee klaar 
om toegepast te worden. 
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7 Verkeersmodel basis voor milieuanalyses 

Onderdeel van hetverkeersmodel voor Zeist is de berekeningvan verkeersintensiteiten 
die direct gebruikt kunnen worden als invoer voor milieuanalyses (geluid en lucht). 

Deze milieuanalyses vragen verkeersintensiteiten voor een gemiddelde weekdag, voor 
andere tijdperioden dan hetverkeersmodel direct oplevert. Er is daarom een specifieke 
methodiek toegepast om de resultaten van het verkeersmodel te kunnen "vertalen". 

De basis van de methodiek is de berekende etmaalintensiteit per wegvak. Deze is uit het 
verkeersmodel beschikbaar voor een gemiddelde werkdag voor de voertuigcategorieën 
personenautoverkeer en vrachtverkeer. Voor ieder wegvak afzonderlij k worden daarop 
achtereenvolgens dan de volgende bewerkingen toegepast; 

1. Omreken ing werkdag -} weekdag; 
2. Splitsing vrachtverkeer in middelzware en zware motorvoertuigen; 
3. Splitsing etmaalintensiteit naar dagperiode (07-19 uur), avondperiode 

(19-23 uur) en nachtperiode (23-07 uur); 
4. Bepaling gemiddeld daguur-, avonduur- en nachtuurintensiteit. 

Voor elk van deze bewerkingen zijn factoren nodig. De gehanteerde factoren verschillen 
per type wegvak en zijn specifiek voor Zeist afgeleid op basis van de verkeerstellingen die 
ook gebruikt zijn bij de kalibratie van het verkeersmodel. Het overzicht van de toegepaste 
wegtypering en gehanteerde factoren is opgenomen in bijlage 11. 

De berekening is geautomatiseerd en kan eenvoudig uitgevoerd worden voor elk 
modelvariant. Het resultaat is een set van intensiteiten van verkeersintensiteiten voor 
verschillende voertuigcategorieën en tijdperioden die direct gebruikt kan worden bij 
milieuanalyses: 

Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld 
daguur (07-19) avonduur (19-23) nachtuur (23-07) 

Lichte voertuigen X X X 
Middelzware voertuigen X X X 
Zware voertuigen X X X 

blad 18 van 18 
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Gebiedsindeling 
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Selectie wegennet 
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Wegkenmerken 2007 
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Wegkenmerken 2020 
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Wijzigingen wegennet 2007 - 2020 
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Telpunten 2007 
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Toetsing 2007 
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Modelresultaten 2007 
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Bijlage 10: Modelresultaten 2020 
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Bijlage 11: Ontwikkeling 2007 - 2020 
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Bijlage 12: Uitgangspunten milieuanalyses 
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Modelbeschouwing verkeersberekeningen Centrumvisie Zeist 

Antea Group is gevraagd om diverse memo's op te stellen aangaande diverse aandachtspunten ten aanzien van de 
verkeersberekeningen zoals die ten behoeve van de Centrumvisie zijn uitgevoerd met het verkeersmodel Zeist. In 
deze memo lichten we kort de aanpassing aan het verkeersmodel Zeist toe. Deze aanpassing bestaat uit het 
toevoegen van enkele wegvakken. Daarnaast zijn er twee referentievarianten opgesteld. Ook hier geven we in deze 
memo een korte toelichting op. 

Het ontbreken van wegvakken 
Het detailniveau van de wegen die opgenomen zijn in het netwerk van een verkeersmodel, is afhankelijk van het 
detailniveau van de gebiedsindeling. Een grofmazige gebiedsindeling heeft ook een grofmazig netwerk, een fijnmazige 
gebiedsindeling heeft ook altijd een fijnmazig netwerk. De gebiedsindeling van het verkeersmodel bestaat uit 
verkeersmodelzones waarin de postcodegebieden met arbeidsplaatsen en inwoners zijn opgenomen. 

In het geval van het verkeersmodel Zeist zijn de verkeersmodelzones een verfijning van de modelzones uit het 
regionale verkeersmodel (VRU) dat de basis vormt. Zoals gebruikelijk in verkeersmodellen zijn ook in het 
verkeersmodel Zeist niet alle woonstraten opgenomen maar wel de gebiedsontsluitingswegen en grotere 
erftoegangswegen zodat dit aansluit bij het detailniveau van de gebiedsindeling. Deze ontbrekende wegvakken zijn 
niet in de bouw (o.a. kalibratie) van het verkeersmodel betrokken en door deze op een later moment wel toe te 
voegen kunnen verkeersstromen gaan in het model afwijken van de verkeersstromen zoals deze in werkelijkheid op 
straat zijn waar te nemen. 

Omdat enkele aanvullende verkeersmaatregelen in de verkeersdialoog Centrumvisie zijn voorgesteld op ontbrekende 
woonstraten is het netwerk van het gemeentelijke verkeersmodel aangepast. Vanwege het detailniveau (grof) van het 
verkeersmodel Zeist is het logisch dat deze wegvakken in het verkeersmodel ontbreken. Het gaat om de volgende 
straten: 

• Timmermanlaan is toegevoegd (eenrichtingsverkeer richting Krullelaan). 
• Op een deel van de Choisyweg is eenrichtingsverkeer (vanafTimmermanlaan richting de 2e Hogeweg) 
• Cronjélaan is toegevoegd 
• Krugerlaan is verlengd tot de Cronjélaan 
• Parklaan loopt tot Boslaan (eenrichtingsverkeer richting Boslaan) 
• Paul van Wieldrechtlaan is verlengd (tussen Stationslaan en Boslaan met eenrichtingsverkeer richting 

Boslaan) 

Ten behoeve van de verkeersdialoog Centrumvisie zijn de bovenstaande wegvakken toegevoegd in zowel de 
basisvarianten als in de nieuwe varianten. Ondanks de beperking geeft het verkeersmodel wel inzicht in het effect van 
de verschillende varianten door het onderlinge verschil inzichtelijk te maken. 

blad 1 van 2 
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Verschillende referentiemodellen 
Allereerst zijn de diverse aanvullende verkeersmaatregelen voor het Wilhelminapark doorgerekend met het nieuwe 
referentiemodel (versienummer 30 oktober 2015). In dit referentiemodel zijn de bovenstaànde wijzigingen 
opgenomen. Met deze referentie zijn de varianten rondom het Wilhelmina park berekend en beoordeeld. 

Na de berekeningen van de varianten rondom het Wilhelminapark is de aandacht verlegd naar de aanvullende 
verkeersmaatregelen Jagerlaan - Torenlaan e.o. Door het toevoegen van de Krugerlaan en Cronjélaan verandert het 
verkeersbeeld in die wijk behoorlijk. Modelmatig reed al weinig verkeer via de Antonlaan - Steynlaan om de wijk 
heen, maar door het modelmatig toevoegen van de Krugerlaan en Cronjélaan daalde dit nog verder. Dat er verkeer 
door de wijk rijdt komt overeen met de werkelijkheid. In het model rijdt echter al het verkeer via de Krugerlaan en dat 
is een overschatting van de werkelijkheid. 

Om een realistischer verkeersbeeld te krijgen is de modelmatige snelheid op de Krugerlaan en Cronjélaan naar 
beneden bijgesteld. Dit leidt voor de Krugerlaan weliswaar tot een realistisch verkeersbeeld, maar voor de Cronjélaan 
nog niet. Het referentiemodel (versienummer 2 november 2015) voor varianten J1 en J2 wijkt hier daarmee af van het 
referentiemodel (versienummer 30 oktober 2015). Beide referentiemodellen laten rondom het Wilhelminapark 
vrijwel hetzelfde beeld zien. De wijzigingen op de Krugerlaan en Cronjélaan zijn niet relevant is voor het beoordelen 
van de varianten rond het Wilhelminapark. 

Wanneer een integraal pakket van aanvullende verkeersmaatregelen doorgerekend zal worden, wordt nog eens 
kritisch gekeken naar de modelinvoer (ontwerpsnelheden) om het beeld vanuit het model beter te laten aansluiten bij 
de werkelijkheid. Kanttekening hierbij is dat dit nooit helemaallukt, een model blijft een vereenvoudigde weergave 
van de werkelijkheid. Na deze doorrekening komen we tot een definitief referentiemodel. 
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