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Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeist 
Postbus 513 
3700 AM  Zeist 
(Bezorgd gemeentehuis en verzonden per e-mail (zeist@zeist.nl) )      
      

Vereniging Lyceumkwartier Zeist  
Verlengde Slotlaan 18 

3707 CH Zeist 
 
Bezwaarschrift tegen Verkeersbesluit kenmerk 309755  d.d. 10 april 2019 inzake het nemen van een tijdelij-
ke verkeersmaatregel in de Korte Steynlaan; Staatscourant publicatienummer 20382.  
 

Zeist, 22 mei 2019 
Geacht College, 
 

1. Inleiding 
 

De verkeersmaatregelen die per 28 januari 2019 in het centrum van Zeist zijn ingevoerd bestaan uit twee 
clusters van maatregelen die ieder een ander doel dienen, te weten : 
 

1) een set maatregelen die samenhangt met de afsluiting van de ‘Voorheuvelroute’ en die als doel heeft 
(vermeend) doorgaand verkeer te weren uit het groene, gastvrije, en gezellige kerncentrumwinkelge-
bied, met het Emmaplein als hart. 

2) een set maatregelen die samenhangt met de komst van een Hoogvliet supermarkt aan de Antonlaan en 
die als doel heeft/had (vermeende) overbelasting van de verkeerslichten op kruispunt Anton-
laan/Steynlaan te voorkomen.   

 

Verkeerstechnisch bestaat er geen relatie tussen deze twee groepen verkeersmaatregelen.  In de loop der 
tijd zijn beide verkeerskwesties echter onterecht met elkaar verweven geraakt. Hierdoor is de besluitvor-
ming vertroebeld en zijn verkeersmaatregelen genomen die geen algemeen of verkeerskundig belang die-
nen. Bepaalde maatregelen veroorzaken grote hinder en overlast en de nadelige gevolgen staan in geen 
verhouding tot het doel dat er aan ten grondslag werd gelegd. De maatregelen worden daarom door dui-
zenden inwoners en 200 winkeliers bestreden. Het verkeersbesluit 309755, dat de Korte Steynlaan afsluit in 
de richting van de Slotlaan, is een prangend voorbeeld van een besluit met onevenredig grote nadelige ge-
volgen dat bovendien geen bijdrage levert aan de realisatie van de zogenoemde Centrumvisie. Omdat deze 
maatregel slechts enkelen tot voordeel en velen tot nadeel strekt, dient hij snel ingetrokken te worden. 
 

2. Verzoeken: 
Gezien de huidige overbelasting van onder meer de Lindenlaan als gevolg van verkeersbesluit 309755  en de 
verkeersrisico’s die hierdoor voor kwetsbare verkeersdeelnemers zijn ontstaan, verzoekt de Vereniging Ly-
ceumkwartier Zeist (VLZ) : 
 

a) verkeersbesluit 309755 zo spoedig mogelijk in te trekken en de gerelateerde bebording op de Korte 
Steynlaan te verwijderen;  

b) mondeling gehoord te worden t.b.v. een toelichting op onderhavig bezwaarschrift en om mogelijke op-
lossingen te overleggen; 

c) op  korte termijn mediation-overleg tussen college en direct  betrokken belangenverenigingen (VLZ ,  
Vereniging Rond het Wilhelminapark, VVE Belleville,  SBZ,  Ondernemersvereniging Slotlaan).  Het doel 
van dit overleg is te identificeren welke oplossing(en) voor het merendeel van de  belanghebbenden ac-
ceptabel zou(den) kunnen zijn. En die zo snel mogelijk in te voeren. 
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3. Bezwaren 
 

1) Gevolgen 
 

a) Een belangrijk nadelig gevolg van de maatregel van instellen van eenrichtingsverkeer  op de Korte Steyn-
laan, én van de wijkmaatregelen die hieruit voortvloeien, is dat bestemmingsverkeer voor het centrum 
en omliggende buurten straat voor straat wordt opgestapeld en langs verkeersconcentratiepunten in het 
Lyceumkwartier wordt geleid. Dit helaas ook langs wegen en kruispunten die veelvuldig gebruikt worden 
door kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsende scholieren.  
 

b) Andersom beschouwd : een groot deel van het autoverkeer dat thans tijdens spitsuren over de Linden-
laan rijdt is bestemmingsverkeer van/voor andere buurten/wijken.  Waaronder bezoekers en bewoners 
van onder andere Wilhelminapark, Centrum en Kerkebosch.  Tot 28 januari jl. werd dat verkeer  gespreid 
over meerdere wegen, maar door de recente maatregelen in centrum en wijken wordt dit verkeer nu 
(onnodig) gedwongen kilometers om te rijden over de Lindenlaan (en de Prof. Lorentzlaan en de Ver-
lengde Slotlaan). Dit veroorzaakt ook voor deze automobilisten veel hinder en overlast. 
 

c) Wij constateerden (en velen met ons) dat de invoering van verkeersbesluit 309755 grote nadelige gevol-
gen heeft. (Zie:  Illustraties in Bijlage 1 ).  Waaronder: 
 

 de verkeersintensiteiten op de Lindenlaan zijn dusdanig gestegen dat het verkeer regelmatig vast 
staat tussen Boulevard en Woudenbergseweg en vice versa. Met name tijdens spitsuren. 

 de maximale etmaalintensiteiten uit het GVVP worden  in ieder geval op de Lindenlaan ver over-
schreden. Op andere lanen in de wijk mogelijk ook. 

 de fijnstof- en geluidsbelastingen moeten tijdens spitsuren daarom substantieel hoger zijn dan die 
waarmee gerekend is in rapporten van ODRU van november 2017. 

 als gevolg van de gestegen verkeersdrukte op de Lindenlaan hebben ongevallen plaatsgevonden. Bij 
een daarvan was een jong kind betrokken dat gelukkig “slechts” schaafwonden opliep (Foto Bijl.  1). 

 

d) Terzijde wordt opgemerkt dat de verkeerscirculatie die resulteert uit verkeersbesluit 309755 vergaand 
afwijkt van de verkeersstromen die beoogd werden met het  bekende verkeersamendement van de 
Raad van 3 maart 2015.  
 

2) Over motiveringen in verkeersbesluit 309755 vs. motiveringen in verkeersbesluit 210529 
 

a) Onderhavig verkeersbesluit 309755 (d.i.: instellen eenrichtingsverkeer Korte Steynlaan) leidt tot een 
andere verkeerscirculatie dan die beoogd werd in verkeersbesluit 210529 d.d. 11 januari 2017 (d.i.: 
openstellen busstation en afsluiten Korte Steynlaan in beide richtingen).  
 

b) De doelstellingen, belangen en motiveringen die ten grondslag gelegd zijn aan het verkeersbesluit 
210529 zijn daarom niet van toepassing en niet relevant voor onderhavig besluit 309755. Zie Bijlage 2 
voor een complete opsomming van de bezwaren tegen de motiveringen in besluit 309755.  

 

c) Mocht het college ondanks het bovenstaande willen verwijzen naar motiveringen in verkeersbesluit 
210529 om verkeersbesluit 309755 te rechtvaardigen, dan attenderen wij op het volgende:  

 

De kernmotivering voor openstelling van het busstation was dat de verkeerslichten op Anton-
laan/Steynlaan onvoldoende restcapaciteit zouden hebben om de gevolgen van infrastructurele veran-
deringen (parkeren Hoogvliet ) te kunnen verwerken·. Aan de hand van langdurige metingen (2017 en 
2018) van verkeersintensiteiten op de 7 armen van beide kruispunten aan weerszijden van de Korte 
Steynlaan door de detectielussen van de verkeerslichten daar, werd aangetoond dat de restcapaciteit 
van de VRI meer dan voldoende is om het verkeer op beide kruispunten nu en in de toekomst soepel af 
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te wikkelen. (Bijlagen 6 en 7). Het enige dat dient te gebeuren is dat de verkeersregeling goed afgesteld 
wordt op het verkeersaanbod per arm, dat de voorrangsregeling voor bussen aangepast wordt, en dat 
de kruising Antonlaan/Steynlaan fietserlichten krijgt. Zie hiertoe ook het Concept Validatierapport van 
Goudappel Coffeng d.d. 15 december 2015 betreffende kruispunt Antonlaan/Steynlaan.  

 

Bovendien is in dit kader van belang dat de openstelling van het busstation géén reden is om de Korte 
Steynlaan af te sluiten in de richting van de Slotlaan. De (onjuiste) onderbouwing · die hiervoor gegeven 
werd in verkeersbesluit 210529 is niet van toepassing als de Antonlaan in beide richtingen open is (wat 
de huidige én de toekomstige situatie is).  
 

3) Verkeersveiligheid en Gevaarzetting 
 

a) Het is de taak en verantwoordelijkheid van het college het verkeer binnen de gemeente zodanig in te 
richten en te doen verlopen, dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan en verkeersongevallen zo veel 
mogelijk worden voorkomen. De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor het onderhoud, maar 
ook voor de weguitrusting. Een gemeente moet er met deugdelijke maatregelen voor zorgen dat de vei-
ligheid gewaarborgd blijft, waarbij ook rekening gehouden moet worden met het feit dat niet alle ver-
keersdeelnemers steeds de nodige voorzichtigheid en oplettendheid zullen betrachten. De gemeente is 
aansprakelijk voor gebreken aan de weg die bij normaal weggedrag een gevaar en een risico op schade 
opleveren voor de weggebruiker (art. 6:174 BW).  
 

b) Door het onnodig afsluiten van de Korte Steynlaan (en de daaruit volgende wijkmaatregelen) is met na-
me tijdens spitsuren grote verkeersoverlast ontstaan op onder meer de rotondes van de Lindenlaan, 
waar dagelijks ca 2000 fietsende scholieren meerdere malen oversteken onderweg naar meerdere grote 
scholen in de wijk. Automobilisten raken geïrriteerd door de vele fietsers en proberen zich er tussendoor 
te wringen. De sterk gestegen verkeersstromen in combinatie met de smalle, onbeschermde fietsstrook-
jes op de rotondes Lindenlaan hebben tot verkeersomstandigheden geleid die risicovol en onverant-
woord zijn. Gezien de onderbouwde waarschuwingen die de VLZ hierover aan gemeente en gemeente-
raad stuurde 1 achten wij de gemeente op zijn minst nalatig als deze situatie nog langer voortduurt. 

 

4) Ondeugdelijke voorbereidingen door college 
 

a) Het college heeft bij de voorbereiding van verkeersbesluit 309755 verzuimd de nodige kennis te verga-
ren omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen die betrokken zijn bij dit besluit. Hetgeen in 
strijd is met art 3:2 Awb. Onder meer: 

 

- zijn de verkeerseffecten van verkeersbesluit 309755 niet doorgerekend in het verkeersmodel;  althans 
de resultaten niet gepubliceerd; 

- in samenhang met andere (al dan niet uitgevoerde) verkeersmaatregelen  ontstaat hierdoor een nieuwe 
verkeersvariant die nooit  goed onderzocht is, en waarbij het dus onduidelijk is wat de relevante feiten 
en af te wegen belangen zijn . 

- zijn de (mogelijke) gevolgen niet getoetst aan het GVVP. De gemeente handelt daarmee in strijd met het 
eigen beleid ;  

- zijn de (mogelijke)gevolgen van besluit 309755 niet  besproken  met de vele honderden, zo niet duizen-
den,  direct belanghebbenden wier belangen geschaad worden;  

                                                 
1
   Brieven VLZ aan college/raad : d.d. 3 april 2019 (‘Maatregel Korte Steynlaan’) ; 10 maart 2019 (PR 19.082: ‘Effecten 

verkeersmaatregelen’) ; 11 februari 2019 (PR 19.063: ‘Korte Steynlaan’) ; 30 oktober 2018 (PR 19.008: ‘Alternatief fase-
ring’) 
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- betrokken belangen zijn dus niet geïdentificeerd door het college, hetgeen in ieder geval geldt voor de 
belangen  van de VLZ; 

- zijn de (mogelijke)gevolgen niet getoetst aan de wet Geluidhinder en milieuwetten. 
 

b) In onderhavig verkeersbesluit  wordt, nog steeds, verwezen  naar  een ‘verkeersdialoog’. De feiten zijn :  
In oktober en november 2015 zijn gesprekken gevoerd tussen gemeentemedewerkers, een bewoner van 
de Stationslaan, en  bestuurs-  c.q. verkeerscomissie-leden van de Vereniging Rond ’t Wilhelminapark 
(Bijlagen 3a, 3b, 4 en 5). De maatregel om de Korte Steynlaan af te sluiten in de richting van de Slotlaan 
is toen alleen binnen deze kring besproken2   Dat deze gesprekken naderhand het label “Verkeersdia-
loog”  hebben gekregen suggereert dat de extra ingreep op de Korte Steynlaan maatschappelijk breed 
gelegitimeerd zou zijn. Wat een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken is.  De slachtoffers hiervan, in 
andere lanen en buurten, zijn pas over de gevolgen geïnformeerd ná dat de centrummaatregelen in april 
2016 in procedure gebracht waren en ná dat de betreffende zienswijzentermijn was verstreken. Op ver-
zoeken van verontruste belanghebbenden om informatie en overleg werd van medio december 2015 tot 
juni 2016 niet meer ingegaan. Daarna waren wijzigingen aan de centrumbesluiten volgens betrokken 
ambtenaren en wethouders niet meer mogelijk.  En werden de 156  — w.o. meerdere collectieve—  in-
dieners van Zienswijzen in december 2016 doorverwezen naar de rechter. 
 

5) Verkeersbesluit ten onrechte genomen 
 

a) Het college heeft verkeersbesluit 309755 ten onrechte genomen omdat datgene wat het verkeersbesluit 
beoogt te regelen al geregeld was in de situatie die vóór 28 januari jl. bestond. Geen der andere ver-
keersmaatregelen die werden ingevoerd op 28 januari jl. noopt tot het nemen van verkeersbesluit 
309755.  Ook vormt geen enkele motivering, die het college in verkeersbesluit 309755 geeft, een reden 
om deze verkeersmaatregel te nemen. De motiveringen zijn ondeugdelijk en daarom is het besluit in 
strijd met art 3:46 AWB.  Het verkeersbesluit is daarom ook op gefingeerde grondslagen gebaseerd.   
 

b) Bovendien is hiermee slechts één van drie elementen van een eerder besluit (210529) uitgevoerd, en 
werd daartoe een nieuw verkeersbesluit genomen. Als dezelfde logica was gevolgd voor de andere com-
ponenten van besluit 210529 dan had het college ook een verkeersbesluit moeten nemen dat het, thans 
afgesloten maar als gevolg van verkeersbesluit 210529 virtueel geopende, busstation eerst weer geslo-
ten verklaart. Hetgeen aantoont dat de huidige besluitvorming m.b.t. maatregelen rond het busstation 
geen relatie meer heeft met de oorspronkelijke (vermeende) problemen waarvoor verkeersbesluit 
210529 een oplossing zou bieden. 
 

c) Juridisch is hiermee een ingewikkelde situatie ontstaan:  In het groter geheel bezien is dit een verkeers-
variant die niet onderzocht is en waarvoor dus geen goede belangenafweging heeft kunnen plaatsvin-
den. Dat is in strijd met de Awb. Het kan ook niet met een aanvullend verkeersbesluit worden gerepa-
reerd, vanwege de door de gemeente geclaimde samenhang met andere verkeersmaatregelen. Het col-
lege heeft in dat geval bij die andere verkeersbesluiten met terugwerkende kracht niet voldaan aan de 
Awb. Belanghebbenden zouden dan alsnog bezwaar moeten kunnen maken tegen die verkeersbesluiten.  
 

Aanbeveling :   Nu duidelijk is dat  het afsluiten van de Voorheuvel verkeerstechnisch niet noodzaakt tot 
maatregelen op busstation en Korte Steynlaan, kan verkeersbesluit 309755 worden ingetrokken (en ver-

                                                 
2
  Verslag Informatiebijeenkomst 23 november 2015. Citaat: “ Gevraagd wordt hoe het zit met de aangedragen ideeën 

door de buurtvereniging Wilhelminapark. Zijn andere mensen dan eerder op de hoogte gesteld dan de andere (van-
avond aanwezige) betrokkenen?  Wouter meldt dat er al jarenlang een goed contact is met de Wilhelminaparkbuurt en 
dat zij goede ideeën (varianten) hebben aangedragen voor het terugdringen van de negatieve effecten in hun buurt”   
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keersbesluit  210529 dus ook).  Gezien de huidige overlast en gestegen verkeersrisico’s is het niet wense-
lijk hiermee te wachten tot een evaluatie komend najaar. 

 

d) Ingevolge het bovenstaande heeft het de schijn dat verkeersbesluit 309755 genomen is om tijd te rek-
ken. Hetgeen in strijd zou zijn met het beginsel van Fair Play. 

 

6) Ondeugdelijke Doelstellingen, Belangen en Afweging van Belangen 
 

a) Geen van de belangen c.q. doelstellingen genoemd in verkeersbesluit 309755 wordt gediend met de 
verkeersmaatregel van instelling van eenrichtingsverkeer op de Korte Steynlaan met rijrichting van Slot-
laan naar Antonlaan.  
 

b) Geen van de overwegingen onder het kopje Motiveringen in verkeersbesluit 309755 hebben een oorza-
kelijk verband met de verkeersmaatregel van instelling van eenrichtingsverkeer op de Korte Steynlaan 
met rijrichting van Slotlaan naar Antonlaan. Zie hiervoor nadrukkelijk ook Bijlage 2. 

 

c) Volgens vaste jurisprudentie komt het college bij het nemen van een verkeersbesluit beleidsruimte en 
een ruime beoordelingsmarge toe. Echter, het rijtje doelstellingen ex art 2 WVW dat genoemd wordt 
heeft geen betrekking op de feitelijke verkeerssituatie ter plekke (zie ook Bijlage 2).  Het college doet 
niet eens een poging aannemelijk te maken dat onderhavig verkeersbesluit strekt tot de daaraan ten 
grondslag gelegde belangen van bevordering van de verkeersveiligheid, en/of het waarborgen van de 
vrijheid van verkeer, en/of het beschermen van weggebruikers en passagiers, en/of  het in stand houden 
van de weg en de bruikbaarheid daarvan.    

 

d) De ernstig nadelige gevolgen van de maatregel zijn dat de belangen van weggebruikers van andere we-
gen (w.o. Lindenlaan) worden aangetast; de vrijheid van verkeer verregaand belemmerd wordt; wegge-
bruikers en passagiers op andere wegen dan de Korte Steynlaan in gevaar gebracht worden; en dat de 
verkeersveiligheid in de wijdere omgeving in het geheel niet met het bestreden besluit wordt gediend.   

 

e) Het college verzuimt tevens inzichtelijk te maken op welke wijze welke belangen tegen elkaar werden 
afgewogen. (Art. 21 BABW).  Dat kán overigens ook niet omdat het enige belang3 dat (misschien) ge-
diend wordt met deze maatregel niet ten grondslag is gelegd aan onderhavig verkeersbesluit.  

 

f) Had het college het belang uit art 2 lid 2b WVW  ten grondslag gelegd aan het besluit dan was bij een 
afweging van belangen onmiddellijk duidelijk geworden dat de nadelige gevolgen voor vele belangheb-
benden volstrekt onevenredig zijn in verhouding tot het met het besluit te dienen doel:   

 

De functie van de Stationslaan wordt door het eventueel openhouden van de Korte Steynlaan slechts in ge-
ringe mate aangetast4.  Bovendien is een geringe stijging van verkeer op de Stationslaan met veel minder 
rigoureuze maatregelen tegen te gaan dan door het afsluiten van de Korte Steynlaan. Het is onredelijk en 
disproportioneel om, ten faveure van enkele individuen en ten grote nadele van vele anderen in Zeist,  de 
Korte Steynlaan af te sluiten en wijkmaatregelen in te voeren.  Hierdoor ontstaan grote hinder, overlast, en 
verkeersrisico’s en bovendien moeten bezoekers en bewoners van Centrum, Wilhelminapark en Lyceum-

                                                 
3
 Art 2 lid 2 b WVW :  “het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of 

van de functie van objecten of gebieden “   
 

4
 Zie berekeningen aan de hand van metingen op Stationslaan in najaar 2016  in Bijlage 8 : De verkeersintensiteit op de 

Stationslaan tijdens de tijdelijke afsluiting van het ex-tunneltje in 2016 steeg met gemiddeld 468 mvt/dag tot een totaal 
van gem. 1874 mvt/etmaal. (GVVP-maximum 2500 mvt/dag). Dit na correctie van de originele meetgegevens die uiterst 
merkwaardige dubbeltellingen en meetfouten bleken te bevatten.  
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kwartier onnodig meerdere kilometers omrijden.  Het college handelt hiermee in strijd met het algemeen 
belang,en met artikelen 2:4, 3:2,  3:3,  3:4  en 3:46 Awb. 
 
Concluderend:  Als er al een afweging van de betrokken belangen is geweest dan is daarin sprake van een 
zodanige onevenwichtigheid dat het college niet in redelijkheid tot dit besluit heeft kunnen komen.  
 
Als gevolg van het bovenstaande hierbij ons vriendelijk maar dringend verzoek om tegemoet  te komen aan 
onze verzoeken in hoofdstuk 2 op pagina 1/2 van dit bezwaarschrift. 
 
 
Hoogachtend, 
Vereniging Lyceumkwartier Zeist, 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur 
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Lijst Bijlagen  
bij bezwaarschrift VLZ d.d. 22 mei 2019 inzake verkeersbesluit 309755 

 

 
Bijlage 1 :    Foto’s /Afbeeldingen verkeerssituatie Lindenlaan n.a.v. afsluiten Korte Steynlaan 
 
Bijlage 2 :   Bezwaren/opmerkingen gespecificeerd naar alinea’s in verkeersbesluit  
 
Bijlage 3a:   20151015-Kort-verslag-gesprek-WP-buurt_met_W.Das 
 
Bijlage 3b:   20160317_Presentatie_Overleg BVW 2015 met gemeente 
 
Bijlage 4 :  20160429_brief-aan-BW-zienswijze-tunneltje-BVW 
 
Bijlage 5:   Brief_aan_Buurtvereniging_WP_door_PvWlaan_Beth.plein 
 
Bijlage 6:   VLZ_Gegevensanalyse_VRI_kruispunt A-S-Laan  2017 
 
Bijlage 7 :  VLZ_Gegevensanalyse_VRI_kruispunt A-S-Laan  2018 
 
Bijlage 8 :         VLZ_Analyse_tellingen_Stationslaan_najaar 2016 t.b.v. Gem. Zeist. 
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Bijlage 1 :  Foto’s /Afbeeldingen verkeerssituatie Lindenlaan n.a.v. afsluiten Korte Steynlaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Woensdag 13 maart 2019, 8:28 uur (Rode 

lijnen: langzaam en stilstaand verkeer) 

Ongeval 12 april 08:25 uur. Moeder en kind licht gewond.   

Gebruikelijk ochtendspitsuur sinds 28 januari jl.  rond 08:30 uur 

Zware aanrijding met schade 

22 mei 11:20 uur 



 
 

 

9 

 

Avondspitsuur Lindenlaan 

          

 

 

 

 
  

  Google Maps:  Dinsdag 14 mei ca 18:00 uur.  

Lindenlaan/Jagersingel:  Stilstaand verkeer vanaf Boule-
vard tot aan Woudenbergseweg 
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Bijlage 2 :  Bezwaren/opmerkingen gespecificeerd naar teksten/alinea’s in verkeersbesluit 

309755 
 
Hieronder onze bezwaren tegen verkeersbesluit 309755 in de volgorde van de alinea’s in het ver-
keersbesluit (citaten uit verkeerbesluit in cursief ) 
 
1. “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 (win-

kel)leegstand en een onvoldoende kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte. Dit heeft een negatief effect op 

zowel het lokale woon- als winkelplezier. Om het tij in positieve zin te doen keren zijn aanpassingen en herinrichtin-

gen in het centrumgebied noodzakelijk om de woon- en winkelkwaliteit substantieel te verbeteren “.  

 
Het afsluiten van de Korte Steynlaan in de richting van de Slotlaan draagt op geen enkele wijze 
bij aan het verbeteren van de woon- en winkelkwaliteit  in het beoogde kerncentrumwinkelge-
bied. Bovenstaande frase dient om onderhavig verkeersbesluit een (schijn-)legitimering te ge-
ven die er in werkelijkheid niet aan ten grondslag ligt. 
 

2. “De basis voor de beoogde veranderingen in het centrum is in 2009 gelegd in het destijds opgestelde masterplan. 

Naar aanleiding hiervan volgden jaren van discussie en het opstellen van vele (alternatieve)plannen. Na het houden 

van onder meer een centrumdialoog medio 2013, waarbij inwoners en ondernemers hun bijdrage aan de plannen 

konden leveren, heeft dit uiteindelijk geresulteerd in het opstellen van een samenhangende visie op het centrum van 

Zeist: de centrumvisie “Beleef Zeist Groen,Gezond en Gastvrij”. Deze centrumvisie is op 3 maart 2015 door de ge-

meenteraad vastgesteld.”    

 
De ‘Centrumvisie’ heeft NIETS te maken met het afsluiten van de Korte Steynlaan in de richting van de 
Slotlaan. Ook in het bekende verkeersamendement dat tevens op 3 maart 2015 werd vastgesteld is geen 
sprake van het afsluiten van de Korte Steynlaan in de richting van de Slotlaan. Integendeel zelfs: in het 
verkeersamendement wordt een totaal andere verkeerscirculatie beoogd. En is het eenrichtingsverkeer 
op Korte Steynlaan in tegengestelde rijrichting aan die van onderhavige maatregel.  Bovenstaande frase 
dient om onderhavig verkeersbesluit een (schijn-)legitimering te geven die er in werkelijkheid niet aan 

ten grondslag ligt. 
 
3. “Vanwege de verkeerseffecten van de door de gemeenteraad (geamendeerde) centrumvisie,….” 

 

Het verkeersamendement op de centrumvisie d.d. 3 maart 2015  beoogde een geheel andere verkeers-
circulatie op en rond het busstation dan thans aan de orde is.   
In het amendement heeft de Antonlaan eenrichtingsverkeer; de Korte Steynlaan eenrichtingsverkeer in 
de rijrichting van de Slotlaan  (omgekeerd aan onderhavig  verkeersbesluit); en is het busstation open 
voor autoverkeer.   
In de huidige situatie is het busstation dicht; de Antonlaan heeft tweerichting verkeer;  en is de Korte 
Steynlaan in tegenovergestelde richting afgesloten.   

 
Ter verdere  verduidelijking:  
Een jaar ná het bekende verkeersamendement d.d. 3 maart 2015 besloot het college (op 8 maart 2016)  
de Korte Steynlaan af te sluiten in de richting van de Slotlaan.  Deze fundamentele wijziging van ‘het 
amendement’ heeft verstrekkende nadelige gevolgen, die indertijd helaas zijn gebagatelliseerd (zie: RIB 
16.039 d.d. 8 maart 2016 ; Collegebesluit 8 maart 2016 ). De maatregel van afsluiten van de Korte Steyn-
laan in de richting van de Slotlaan noodzaakt onder meer tot instelling van de zogeheten wijkverkeers-
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maatregelen, die, in samenhang, ook sterk verkeerscumulerende effecten hebben. Bovendien werden 
de procedures voor centrummaatregelen en wijkmaatregelen vanaf dat moment gescheiden,waarbij 
werd voorgewend dat de nieuwe maatregel op de Korte Steynlaan al veel eerder besloten was door de 
gemeenteraad en daarom onaantastbaar was. Het besluit werd alleen gemotiveerd met “vermindering 
verkeersdrukte op het busstation”.  Voor de helderheid:  Omdat het huidige voornemen is het busstati-
on voorlopig niet open te stellen, vervalt deze motivering. En is/was er dus ook geen reden om de Korte 
Steynlaan af te sluiten in de richting van de Slotlaan.   
 

Wellicht ten overvloede: De kernreden die in verkeersbesluit 210529 werd aangevoerd om het busstati-
on open te stellen en de Korte Steynlaan in de rijrichting naar de Antonlaan af te sluiten was: 
“De verkeersregelinstallatie op het kruispunt Slotlaan-Korte Steynlaan-Antonlaan heeft vrijwel geen rest-
capaciteit. Het moment waarop het verkeersaanbod structureel hoger is dan wat deze verkeersregelin-
stallatie redelijkerwijs nog kan verwerken is nabij.” 
 
Aan de hand van langdurige metingen (2017 en 2018) van verkeersintensiteiten op de 7 armen van beide 
kruispunten aan weerszijden van de Korte Steynlaan door de detectielussen aldaar is aangetoond dat de 
restcapaciteit van deze verkeerslichten voldoende is.  

 
4. “………,  zijn nadien diverse gesprekken met belanghebbenden gevoerd onder de naam “Verkeersdialoog”.  

       
Zie hoofdtekst bezwaarschrift,  punt 4 b 
 

5. “De resultaten van de Verkeersdialoog zijn zoveel mogelijk ‘vertaald’ in de ontwerp-verkeersbesluiten die op 6 april 

2016 in procedure zijn gebracht.”   

 
Raadsinformatiebrief d.d. 8 maart 2016 :  
“Er is een aanvullende verkeersmaatregel uit de verkeersdialoog naar voren gekomen die de verkeers-
drukte op het busstation zal verminderen: het volledig afsluiten van de Korte Steynlaan voor autoverkeer. 
Het is hierdoor wel noodzakelijk de Antonlaan volledig open te houden voor autoverkeer in twee richtin-
gen”.  

 
Deze (beperkte) “verkeersdialoog”  heeft er dus toe geleid dat wensen van enige individuen zijn 
ingewilligd ten koste van honderden, zo niet duizenden, anderen. 

 
6. “ Om de beoogde doelstellingen voor het centrum te realiseren wordt vanuit de centrumvisie ingezet op het realise-

ren van een compact kernwinkelcentrumgebied dat begrensd wordt door de 1e Hogeweg,Voorheuvel, Weeshuislaan 

en de Slotlaan, met het Emmaplein als hart. De realisatie van deze visie vergt onder meer dat de huidige infrastruc-

tuur en openbare ruimte rondom dit gebied zowel functioneel als visueel meer bij het kernwinkelcentrumgebied ge-

trokken wordt. Om dit te bewerkstelligen wordt voorzien in het uitvoeren van diverse herinrichtingen en het in sa-

menhang daarmee implementeren van ondersteunende verkeersmaatregelen. Belangrijke uitgangspunten ten aan-

zien van deze herinrichtingen zijn onder andere dat in de nieuwe situatie sprake is van een aantrekkelijk winkel- en 

verblijfsgebied, een verkeerssituatie waarbij de auto “te gast” is en een goede bereikbaarheid van de parkeerfacili-

teiten in/rondom het kernwinkelcentrumgebied.” 

 

Het afsluiten van de Korte Steynlaan in de richting van de Slotlaan heeft NIETS te maken met de boven-
staande doelstellingen.  

 
7. “Dit specifieke verkeersbesluit heeft betrekking op de herinrichtingen en daarmee samenhangende verkeersmaatre-

gelen die in het kader van de centrumvisie op de volgende (delen van) wegen worden uitgevoerd: “ 
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Het onderhavige verkeersbesluit van afsluiten van de Korte Steynlaan in de richting van de Slotlaan heeft  
NIETS te maken met de Centrumvisie 5.  En is ook niet “daarmee samenhangend” en “in het kader” daar-
van. 

 
8. “Busstation nog niet opengesteld 

Op 28 januari 2019 zijn diverse verkeersmaatregelen met betrekking tot het verkeersplan centrum geëffectueerd. Het 

college heeft besloten in afwachting van het hoger beroep over de centrumvisie de herinrichting van het busstation 

op te schorten.”  

 
Als gevolg van afspraken gemaakt tijdens de coalitievorming  besloot het nieuwe college op 3 juli 2018 
het busstation niet open te stellen.  Tot op de dag van vandaag is het definitieve ontwerp voor het bus-
station niet vastgesteld door B&W.  Er is ook geen budget gereserveerd voor deze herinrichting.  Omwil-
le van meerdere goede (veiligheids)redenen is het busstation al decennia gesloten voor autoverkeer. 
Mede gezien het feit dat de eerdere motiveringen om het busstation open te stellen bewezen onjuist 
zijn , is het niet waarschijnlijk dat het busstation op afzienbare termijn zal worden  opengesteld.   Daar-
naast merken wij op dat de redenen die aangevoerd worden om het busstation (voorlopig) niet open te 
stellen sinds 3 juli 2018 regelmatig gewijzigd zijn. O.a. werd aangegeven dat eerst geëxperimenteerd zou 
worden met een autovrije Slotlaan.  
En dat gewacht moet worden op “de evaluatie”.  En nu dus ook het hoger beroep. Gezien recente com-
municatie en voortschrijdend inzicht bij college en gemeenteraad over Belcour, leegstand op het Em-
maplein, en de rol van de Slotlaan als winkelgebied, lijkt het ons niet correct om besluiten uit 2015/2016 
nu nog te gebruiken als rechtvaardiging voor het afsluiten van de Korte Steynlaan. Zeker niet gezien de 
grote nadelige gevolgen die daardoor inmiddels zijn ontstaan. En ook niet omdat verkeersbesluit 309755 
nauwelijks een relatie heeft met de verkeerssituatie (open of dicht) op het busstation. 

 
9. “De verkeersmaatregel opheffen gesloten verklaring op de Slotlaan, in het gedeelte tussen de Stationslaan en de 

rotonde, is derhalve nog niet geëffectueerd. Ook het woord “BUS” van de rijstrook van zuidelijke naar noordelijke 

richting is nog niet verwijderd “ 
 

Ook is de voorrangssituatie niet aangepast zoals verkeersbesluit 210529 aangeeft.  Voorrangsbord  B6  is 
niet geplaatst langs de Slotlaan en ook de verkeerstekens op de weg, inclusief haaientanden, zijn nog in 
oude staat.  

 
10. “Omdat het busstation nog niet heringericht en opengesteld is, kan de maatregel instellen van een geslotenverkla-

ring (C01) voor alle motorvoertuigen op de Korte Steynlaan (met uitzondering van busverkeer c.q. het openbaar 

vervoer) ook niet geëffectueerd worden.” 

 
Bovenstaande zin is wel correct.   

 

11. “Zolang het busstation nog niet heringericht en opengesteld is, zal er tijdelijk eenrichtingsverkeer worden ingesteld 

in de Korte Steynlaan. Zodat de ontsluiting van de slotlaan via de korte Steynlaan kan plaatsvinden in plaats van via 

het busstation “ 

 
Bovenstaande is een cirkelredenering:  

                                                 
5
 Citaat uit brief van Visietafel aan wethouder Fluitman d.d. 28 november 2014 :  “Het gebruikte verkeersmodel is ge-

talsmatig en laat de fysieke impact van het busverkeer buiten beschouwing. Dit laatste maakt een conclusie voor wat 
betreft bijvoorbeeld de noodzaak om auto’s over het busstation te leiden en ook ten aanzien van aanpassing van het 
Kruispunt Antonlaan/Steynlaan, onmogelijk..." 
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- De ontsluiting van de Slotlaan vindt al decennia lang, en tot op de dag van vandaag, plaats via de 

Korte Steynlaan. Zonder verkeersproblemen. (Behalve dan de opstoppingen nadat de Jagerlaan op 1 
november 2018 werd afgesloten)  

- Ontsluiting van de Slotlaan via de Korte Steynlaan vindt net zo goed plaats ZONDER eenrichtingsver-
keer in te stellen van Slotlaan naar Antonlaan. 

- Het instellen van eenrichtingsverkeer met rijrichting naar Antonlaan voegt geen waarde toe aan de 
situatie die tot 28 januari jl. bestond. 

- De reden dat eenrichtingsverkeer ingesteld wordt op de Korte Steynlaan met rijrichting naar de An-
tonlaan heeft niets te maken met het al dan niet gesloten zijn van het busstation. Met andere woor-
den: er is geen oorzakelijk verband tussen de herinrichting/openstelling van het busstation en de 
duur of tijdelijkheid  van verkeersbesluit 309755.  Dus ook in die zin is deze motivering ondeugdelijk. 

- Sterker nog, in verkeersbesluit 210529 staat : “Het instellen van een geslotenverklaring op de Korte 
Steynlaan is uit verkeerskundig oogpunt alleen acceptabel wanneer op de Slotlaan, tussen de Stati-
onslaan en de rotonde Boulevard / Antonlaan etc., uitsluitend van zuidelijke naar noordelijke richting 
ook motorvoertuigen worden toegelaten.”   

 
Concluderend : De frase in verkeersbesluit 309755 die stelt dat het noodzakelijk is  om eenrichtingsver-
keer op de Korte Steynlaan met rijrichting naar de Antonlaan in te stellen OMDAT het busstation niet 
opengesteld is, is onjuist.  Daarmee is ook deze motivering ondeugdelijk. En is het verkeersbesluit op fic-
tieve gronden gebaseerd. 
 
V.w.b. de “tijdelijkheid” van deze maatregel zie ook punt 8. 

 
12. “Per saldo leiden de hiervoor genoemde tijdelijke deelmaatregel in hun onderlinge samenhang, tot een  verbetering 

van de bereikbaarheid, leefbaarheid, waaronder de verkeersveiligheid.” 

 
De grammaticale fouten in deze motivering zijn op zich al een indicatie dat het college bij de voorberei-
ding van dit besluit verzuimd heeft de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en de af te 
wegen belangen. Hetgeen in strijd is met artikel 3.2 AWB. 
 
Als het college dit wel had gedaan dan zou het niet stellen wat in bovenstaande motivering wordt be-
weerd, omdat:  

 
- Onderlinge samenhang: Er zijn geen andere verkeersmaatregelen die samenhangen met het instellen 

van eenrichtingsverkeer op de Korte Steynlaan met rijrichting van Slotlaan naar Antonlaan. 
 
- Verbetering van de bereikbaarheid : De bereikbaarheid van WIE of WAT  wordt hiermee verbeterd ?  Als 

gevolg van deze maatregel zijn uitsluitend aanzienlijke verslechteringen van bereikbaarheid aan te wij-
zen in de wijde omgeving.  

 
- Verbetering van de leefbaarheid : De leefbaarheid op de Stationslaan gaat misschien iets omhoog ten 

faveure van enkele bewoners daar, maar die van honderden anderen gaat aanzienlijk omlaag. Vooral 
vanwege de grote omrijroutes die door deze maatregel gecreëerd worden met extra fijnstof-uitstoot  als 
gevolg. 

 
- Verbetering van de verkeersveiligheid:   De verkeersveiligheid is absoluut niet gediend met deze maat-

regel omdat de afsluiting van de Korte Steynlaan in de richting van de Slotlaan en de daaruit voortvloei-
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ende wijkmaatregelen de verkeersveiligheid op de Lindenlaan voor onder meer 2000 fietsende scholie-
ren in ernstige mate aantast. Zie Bijlage 1. 

 
13. Doelstellingen  

Ingevolge artikel 21 BABW vermeldt de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval welke doelstel-
ling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de 
in artikel 2, eerste en tweede lid, van de WVW 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het 
verkeersbesluit. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de wet genoemde be-
langen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afge-
wogen. 
Nu het twijfelachtig is dat het college de nodige kennis heeft vergaard omtrent de relevante feiten en de 
af te wegen belangen, is het nog minder waarschijnlijk dat een afweging van die belangen heeft plaats-
gevonden.  Desalniettemin vermeldt verkeersbesluit 309755 dat :  
 

Met dit verkeersbesluit op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 de volgende doelstellingen 

worden beoogd: 

- het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; 

- het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. 

 
Daarover het volgende:  
 

 M.b.t. het verzekeren van de veiligheid op de weg:  
Voor wat betreft de Korte Steynlaan zelf en beide kruispunten aan weerszijden van de Korte Steynlaan is 
het volstrekt onduidelijk hoe het instellen van eenrichtingsverkeer in de richting van de Antonlaan de 
veiligheid op de weg verzekert.   Nu de verkeerslichten op kruising Slotlaan / Korte Steynlaan moeten 
blijven staan  (bus- en regiotaxi-verkeer  is gelijk gebleven en verkeer uit Slotlaan is gestegen a.g.v. afslui-
ten Jagerlaan) wordt het fietsers- en voetgangersverkeer daar nog steeds geregeld met verkeerslichten. 
Het is daar nu veel veiliger dan beoogd in verkeersbesluit 210529 (met verkeerslichten verwijderd).   Wel 
verhogen de afsluiting van de Korte Steynlaan en de daaruit voortvloeiende wijkmaatregelen  de ver-
keersonveiligheid elders.  

 

 M.b.t. het beschermen van weggebruikers en passagiers:   
Zie commentaar onder bovenstaand punt over het verzekeren van de veiligheid op de weg. 

 

 M.b.t. het waarborgen van de  vrijheid van verkeer :  
Het afsluiten van de Korte Steynlaan in de richting van de Slotlaan belemmert de vrijheid van verkeer in 
hoge mate. Er is geen enkele straat in de wijde omgeving aan te wijzen waar de vrijheid van verkeer om-
hoog gaat als gevolg van onderhavige maatregel.  Daarentegen zijn er minstens tien lanen aan te wijzen 
waar de vrijheid van verkeer ernstig aangetast wordt als gevolg van deze maatregel en de andere (wijk) 
maatregelen die hieruit volgen. 
 

 M.b.t. het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.    
Wij  kunnen geen enkele reden verzinnen waarom bovenstaand belang in deze situatie wordt opge-
voerd. 

 


