Kanttekeningen van de Buren van de Zuilense Ring bij de Memo Stand van Zaken NRU van de
gemeente Stichtse Vecht d.d. 5-9-2017
Als Buren van de Zuilense Ring plaatsen wij de navolgende kanttekeningen bij het gestelde in de Memo
Stand van Zaken NRU d.d. 5 september 2017, gericht aan de gemeenteraad en gepubliceerd op de
website van de gemeente Stichtse Vecht.
Wij zullen hierbij de volgorde aanhouden zoals in de Memo aangegeven.
Begrenzingen project “opwaardering Noordelijke Rondweg Utrecht” (NRU)
 Verbetering doorstroming
Gesteld wordt dat een Projectteam, waarin zitting hebben Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht en de
gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht, ernaar streeft dat binnen drie jaar een belangrijke verbetering
plaatsvindt op het gebied van doorstroming en aansluiting met de A2.
De beoogde doorstroming op de N230 en dus ook op de Zuilense Ring is het best gewaarborgd bij een
maximum snelheid van 80 km/u en niet bij de huidige 100 km/u, zoals de provincie wil, zo wordt ook
gesteld door de Projectmanager NRU. Daarom mag er straks op de NRU niet harder dan 80 km/u worden
gereden. Naast minder uitstoot en minder geluid, is bij deze snelheid de winst dat auto’s dichter op
elkaar kunnen rijden dan bij 100 km/u, waardoor er meer voertuigen op de weg kunnen rijden. Op de
Zuilense Ring ter hoogte van de nieuw te bouwen wijk Haagstede zal het verkeer straks ook niet sneller
dan 80 km/u mogen rijden. Het is vreemd dat het verkeer dan voor de resterende paar kilometers tussen
het Zuilense Ring viaduct en het Ghandiplein ineens weer 100 km/u mag rijden en dat er op de NRU weer
maximaal 80km/u gereden mag worden op uiteindelijk dezelfde provinciale weg (N230). Dat zal de
doorstroming dus niet ten goede komen, integendeel.
Besluitvorming t.a.v. de opwaardering NRU tot dusver
 Budget 2 extra tunnels
De gemeente Utrecht heeft € 19 mln. vrijgemaakt als stimulans voor de Provincie en het Rijk om dit
bedrag aan te vullen tot het budget dat nodig is voor het aanleggen van de 2 extra tunnels (onder het
Henri Dunant plein en het Ghandiplein). Provinciale Staten in Utrecht heeft de Gedeputeerde opgedragen
ook mee te zoeken naar een financiering voor de 2 extra verdiepte rotondes. Voor zo ver bij ons bekend
zit daar op dit moment nog geen schot in. Hoewel we hopen dat het budget alsnog gevonden wordt,
moeten we er ernstig rekening mee houden dat dit niet het geval zal zijn. In dat geval worden de 2
pleinen voor het doorgaande verkeer op de NRU voorzien van zgn. Fly-Overs.
 Fly Over Ghandiplein
Wanneer het benodigde budget niet toereikend blijkt zal er dus een Fly Over worden aangebracht boven
het Ghandiplein. De totale lengte van een Fly Over is 650 tot 750 meter, vanwege de noodzakelijke
hellinghoek. Dat betekent dan dat de hellingbaan op de Zuilense Ring +/- 375 meter lang zal zijn, wat een
grote afstand is. Een Fly Over zorgt ervoor dat het geluid verder draagt en dus over een grotere afstand is
te horen. De bewoners van de Maarssense woningen die hier in de buurt liggen zullen hiervan extra
geluidsoverlast gaan ondervinden. Volgens deskundigen zal de uitstoot bij een Fly Over eerst als een soort
wolk opstijgen, waarna deze op +/- 1 km verder neerslaat, afhankelijk van de windrichting. Gezien de
meest reguliere windrichting zal deze uitstoot neerslaan op woonwijken in Maarssen langs de Zuilense
Ring. Dit zal ter plekke zorgen voor extra hinder van o.a. fijnstof.
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 Asfalt
Op de NRU zal straks stil dubbellaags ZOAB Fijn worden gelegd om verdere geluidshinder te voorkomen.
De Buren van de Zuilense Ring zijn van mening dat dit evenzo moet gelden voor het asfalt op de gehele
Zuilense Ring. Daar wonen immers 12.000 bewoners, die door het gewone asfalt anders meer
geluidshinder zullen ondervinden.
Toename autoverkeer in invloedsgebied
 Vigerend Verkeersmodel
In de nota wordt gesproken over het vigerende verkeersmodel VRU3.3. Dit Verkeersmodel is echter niet
meer aan de orde, omdat inmiddels gewerkt wordt aan het Verkeersmodel 3.4, waarin ook een
gevoeligheidsanalyse is verwerkt, zo heeft de Projectmanager NRU ons laten weten.
Op 27 juni jl. heeft de gemeente Utrecht in de Adviesgeroep NRU in een presentatie aangegeven dat op
basis van de verkeerstellingen in maart 2017 en de daaruit voortgevloeide prognose voor 2030, er naar
verwachting voor het doorgaande verkeer op de NRU op het drukste punt sprake zal zijn van maar liefst
92.000 voertuigen per etmaal. (zie de bijlage).
Daar bovenop zal naar onze verwachting (en ook naar de verwachting van de Programmamanager NRU)
mogelijk nog een verhoging ontstaan vanwege de grote groei van het aantal vrachtauto’s in verband met
de straks verbeterde doorstroming op de N230, de groeiende economie en de forse groei van online
pakketten en de bezorgtransporten die daarvan het gevolg zijn. Het gaat in het kader van de
verkeersontwikkelingen dus niet alleen over het aantal auto’s dat het Amsterdam Rijn Kanaal zal
oversteken, zoals vermeld in de Memo Stand van zaken NRU. Dit geeft slechts een beperkt beeld, want er
zijn diverse op- en afritten op de Zuilense Ring, waarlangs ook zeer veel verkeer de weg op en af rijdt. Die
aantallen en de daarmee gepaard gaande overlast van dit verkeer dienen ook meegeteld te worden.
 Wettelijke grenzen toename verkeer
De gemeente Stichtse Vecht verwacht niet dat de wettelijke normen voor geluidsoverlast en
luchtkwaliteit worden overschreden. De Buren van de Zuilense Ring zijn echter een andere mening
toegedaan.
De Geluidskaart 2016 van Stichtse Vecht (die aangeeft dat er sprake is van grote geluidsoverlast op en
rond de Zuilense Ring) geeft echter een beeld over gemiddelden. Hierbij worden de piektijden van
geluidshinder en luchtvervuiling buiten het zicht gehouden. Als het gaat om overlast moet juist ook
gekeken worden naar de piekuitslagen in de spits. Pas dan kan er een uitspraak worden gedaan over het
feit of de normen al of niet worden overschreden. Wanneer dan de normen worden overschreden
moeten er adequate maatregelen worden getroffen.
Evenmin is in de Geluidskaart 2016 rekening gehouden met verschillende windrichtingen, waardoor
overlast niet op één plek zal worden ervaren, zoals nu wel wordt gesuggereerd.
Om te weten of er overschrijdingen plaatsvinden - die conform de motie van de Raad uit 2012 niet zijn
toegestaan - zal er op zeer korte termijn een 0-meting moeten plaatsvinden op meerdere locaties langs
het traject van de Zuilense Ring. Daarna zullen op reguliere basis vervolgmetingen moeten worden
uitgevoerd op verschillende locaties langs de Zuilense Ring. Alleen op die manier kan naar onze mening
feitelijk worden voldaan aan het gestelde in de motie van 2012 (geen toename geluidshinder of
luchtverontreiniging).
Gemeentelijk standpunt t.a.v. opwaardering van de NRU
 Overschrijdingen geluidshinder en luchtkwaliteit
Zoals in de vorige alinea al is aangegeven is het nodig dat er een 0-meting en op reguliere basis
vervolgmetingen op diverse locaties langs de Zuilense Ring gaan plaatsvinden. Anders is het volstrekt
onmogelijk te voldoen aan het gestelde in de motie van de Raad uit 2012, dat er geen sprake mag zijn van
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toename van geluidshinder of luchtverontreiniging als gevolg van de veranderingen op de NRU/N230,
want zonder die metingen is er geen basis om eventuele overschrijdingen te kunnen constateren.
 Inzet van alle middelen m.b.t. de bevoegde instanties
Wij vragen ons af wat er tot dusverre is gedaan om vanuit een visie van de gemeente Stichtse Vecht aan
te geven wat het standpunt is van Stichtse Vecht en welke eisen/wensen/randvoorwaarden er moeten
worden gesteld. Tot op dit moment hebben wij hierover nauwelijks iets vernomen.
Wat heeft het college tot dusver gedaan?
Voor zo ver ons bekend zijn er door de gemeente Stichtse Vecht de volgende activiteiten verricht.
Op 18 december 2012 is er door Stichtse Vecht een reactie gegeven n.a.v. de opwaardering van de NRU.
Op 9 december 2015 heeft de gemeente Stichtse Vecht gereageerd op de conceptnota Slimme routes,
Slim Regelen, Slim Bestemmen.
Op 15 december 2015 heeft de U10 een gezamenlijke brief gestuurd aan de gemeente Utrecht met een
aantal zorgen. Het antwoord van de gemeente Utrecht op deze brief van de U10 is bij ons overigens niet
bekend.
De wethouder heeft ons herhaalde malen aangegeven dat hij vooralsnog geen actie onderneemt richting
de gemeente Utrecht, omdat hij rekent op goed nabuurschap, zonder daar concrete eisen/wensen aan te
verbinden.
Wij hebben vernomen dat er vanuit Stichtse Vecht tot nu toe geen contact is gezocht met de
Projectmanager NRU over actuele situaties rond de NRU. Een goede inhoudelijke relatie met Stichtse
Vecht vindt men vanuit Utrecht echter zeer relevant.
Voor zo ver bij ons bekend heeft de Zuilense Ring de laatste 1,5 jaar niet op de agenda van de U10
gestaan.
Op welke wijze communiceert het college met de omwonenden?
In januari 2016 hebben de bewonersorganisaties langs de Zuilense Ring eigener beweging aan de
wethouder verzocht om regelmatig overleg en continue, actuele informatieoverdracht omtrent de
ontwikkelingen rond de NRU en de Zuilense Ring. In juni 2017 is op ons initiatief afgesproken dat we als
Buren van de Zuilense Ring elke 6 weken overleg hebben met de gemeente, waarbij de betreffende
beleidsambtenaren en soms de wethouder aanwezig zijn. Daarbij blijkt dat wij vanuit onze eigen
contacten regelmatig meer en betere informatie tot onze beschikking hebben dan de ambtenaren of de
wethouder. Wij sturen regelmatig informatie direct naar hen door, zodat zij op die manier op de hoogte
blijven van de ontwikkelingen.
Ten aanzien van de meetpunten voor de luchtkwaliteit hebben wij inmiddels al via de beleidsambtenaar
laten weten dat het naar onze mening nodig is meer meetpunten te installeren dan de genoemde 2 (zie
ook hierboven).
Hoe staat het met de 80 km/uur op de N230?
Hierbij verwijzen wij naar wat we eerder schreven over o.a. de betere doorstroming bij 80km/u. Zoals
gesteld is een maximum snelheid op de Zuilense Ring van 80 km/u in alle opzichten beter, zowel voor de
doorstroming als voor de luchtkwaliteit. Verlaging van de maximum snelheid van 100 km/u naar 80 km/u
zorgt voor minstens 15% minder emissie! Verkeer bij 80 km/u zorgt voor de laagste uitstoot per gereden
kilometer. Daarbij geeft 80 km/u een veiliger reissnelheid en minder files. De gemeente Utrecht heeft dit
al begrepen en past dit straks toe op de NRU. Wij zien niet in waarom dat niet ook zou moeten gelden
voor de Zuilense Ring. In dat kader is het wat ons betreft dan ook volstrekt logisch dat de gemeente stevig
vasthoudt aan haar besluit tot het terugbrengen van de maximum snelheid naar 80 km/u, zoals gesteld in
de motie van 2012.
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Wanneer moeten wij weer in actie komen?
Gesteld wordt dat wij als Buren van de Zuilense Ring er bij de politieke partijen op hebben aangedrongen
dat er een visie wordt ingediend. Voor ons is dat een open deur: zonder visie is het naar onze mening niet
mogelijk een zo complexe en omvangrijke problematiek in kaart te brengen, standpunten te bepalen en
vervolgens concrete en adequate actie te ondernemen. Die visie is ook essentieel bij het nemen van de
stappen in het NRU Stappenplan. Dit plan hebben wij indertijd ontvangen van de wethouder. In dat NRU
Stappenplan staat vermeld op welk moment de gemeente Stichtse Vecht een zienswijze kan indienen in
reactie op het Integrale Plan van Eisen/Functioneel Ontwerp NRU, zodra dit gereed is. Dat wordt dit
najaar verwacht. Wij hebben gesteld dat de datum voor het indienen van de zienswijze nadert en dat het
daarom dringend gewenst is met elkaar een heldere visie te ontwikkelen over hoe er in Stichtse Vecht
wordt gedacht over de Zuilense Ring, zodat daarmee ook de in te dienen zienswijze in lijn kan worden
gebracht. Dat hebben wij uiteraard ook laten weten aan de politieke partijen waarmee wij in de afgelopen
weken contact hebben gehad.
Los van de gemeente Stichtse Vecht zullen wij als Buren van de Zuilense Ring dan wel als
bewonersorganisaties afzonderlijk zelf ook een zienswijze indienen.
Het leek ons goed u, in het licht van de informatieve commissievergadering op 19 september a.s., met
deze notitie van deze kanttekeningen op de hoogte te stellen.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan zullen wij daar graag op reageren.
Dat kan via e-mail: burenvandezuilensering@gmail.com maar ook via telefonisch contact met mij (de
contactgegevens staan hieronder vermeld).

Met vriendelijke groet,
Marianne de Gier,
Voorzitter Buren van de Zuilense Ring
Tel. 06 55 727 903

Bijlage:
Presentatiesheet Analyse Verkeerstellingen Doorgaand verkeer op de NRU in de huidige en toekomstige
situatie?
Afkomstig uit Presentatie gemeente Utrecht t.b.v. Adviesgroep NRU
d.d. 27 juni 2017
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