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Mobiliteitsonderzoek
2.______Ontwerp onttrekkingsbesluit

Leunenberg

Besluit college

1.
2.

Conform advies met redactionele aanpassing in de raadsinformatiebrief.
Tekstmandaat wethouder Klomps.
____________

Instemmen met het ontwerp-onttrekkingsbesluit openbaarheid Maarssenbroekseslag.
Het ontwerp-onttrekkingsbesluit 6 weken ter inzage te leggen.
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TOELICHTING
Inleiding
In het bestemmingsplan Haagstede worden 155 woningen mogelijk gemaakt. Hiervoor is het nodig
dat een deel van de Maarssenbroekseslag wordt afgesloten omdat ter plaatse van deze weg
woningen zijn bestemd. De weg wordt ‘onttrokken van de openbaarheid’ volgens de Wegenwet door
het nemen van een onttrekkingsbesluit. Op onderstaande kaart is aangegeven welke weg wordt
afgesloten. Het nemen van een onttrekkingsbesluit is een bevoegdheid van de raad en neemt
daardoor enige tijd in beslag. Daarom zal de procedure van dit onttrekkingsbesluit zo snel mogelijk
gestart worden.

Afsluiting

M«ars$enbrQeKj$esiaa

Argumenten
1. Het onttrekkingsbesluit is nodig om woningen te realiseren.
Op 4 juli 2017 heeft de raad het bestemmingsplan Haagstede vastgesteld. In dit bestemmingsplan
zijn ter plaatse van een deel van de Maarssenbroekseslag woningen bestemd. Zonder deze
onttrekking kan niet worden gestart met de realisatie en verkoop van de woningen. Het
onttrekkingsbesluit is een bevoegdheid van de raad en de procedure hiervan neemt minimaal 3
maanden in beslag (zie onder Uitvoering). Daarom is het voor het realiseren van de woningen
noodzakelijk dit besluit zo snel mogelijk te nemen.
2.

Uit het mobiliteitsonderzoek blijkt dat het afsluiten van de weg geen problemen voor de
doorstroming oplevert.
Door Arcadis is een integraal mobiliteitsonderzoek uitgevoerd naar de verkeersstromen in
Maarssenbroek als gevolg van diverse ontwikkelingen (zie bijlage 1). Daarin is als worst-case
scenario doorgerekend wat er gebeurt bij en een maximaal toekomstig aantal te realiseren woningen
als gevolg van Haagstede, Bisonspoor, Planetenbaan en het afsluiten van een deel van de
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Maarssenbroekseslag. De conclusie is dat ook bij dit scenario het wegennet en de kruisingen deze
verkeerstoename aan kan.
3.

Besluitvorming over het al dan niet doorgaan van een nieuwe oprit is niet verbonden aan het
onttrekkingsbesluit.
Op basis van een motie uit 2014 is in het bestemmingsplan Haagstede een nieuwe oprit opgenomen
naar de Zuilense Ring op een andere locatie. Of dit doorgaat staat los van dit onttrekkingsbesluit. In
het onherroepelijke bestemmingsplan Haagstede is immers de weg al wegbestemd en daarmee is dit
besluit onomkeerbaar.
4. Collegewerkprogramma
Dit voorstel draagt bij aan een duurzame gemeente omdat het de ontwikkeling van een gevarieerd en
duurzaam woonprogramma behelst voor Haagstede.
Kanttekeningen
1. Het is gebruikelijk om het onttrekkingsbesluit gelijktijdig te nemen met het vaststellen van het
bestemmingsplan
Meestal wordt het onttrekkingsbesluit gelijktijdig genomen met het vaststellen van het
bestemmingsplan. Dat is in dit geval niet gebeurd omdat destijds niet bekend was dat dit
onttrekkingsbesluit ook moest worden genomen.
2. Besluitvorming over het al dan niet doorgaan van de nieuwe oprit vindt later plaats
Inmiddels blijkt dat:
provincie de verlegde aansluiting geen goed idee vindt vanwege verkeersveiligheid;
in het mobiliteitsonderzoek wordt geconcludeerd dat voor de verkeersafwikkeling
geen nieuwe oprit noodzakelijk is;
meer verkeer afwikkelen via Utrecht (Atoomweg) regionaal de voorkeur heeft om
aansluiting A2 / Zuilense Ring te ontlasten;
de provincie onderzoek doet naar een structurele verbetering van de doorstroming
van de Zuilense Ring door het toepassen van een ‘Haarlemmermeeroplossing’.
Op dit moment vinden er gesprekken plaats met Utrecht en de provincie over bovenstaande punten.
De nieuwe oprit is het gevolg van een aangenomen motie uit 2014 en daarom zal ook de raad bij de
besluitvorming over de nieuwe oprit worden betrokken.
3.

Onderzoek naar eventuele geluidsmaatregelen en de eventuele financiering hiervan wordt
nog uitgevoerd.
Juridisch gezien is er geen sprake van Reconstructie in het kader van de Wet Geluidhinder door het
nemen van het ontrekkingsbesluit. Wel wordt nu nader onderzocht wat de gevolgen zijn voor het
geluid voor de wegen die drukker worden als gevolg van onder meer het afsluiten van de weg, de
herontwikkeling Planetenbaan, het afsluiten van de Maarssenbroekseslag, de reconstructie van de
kruispunten aan de Burg. Waverijnweg en het actieplan geluid.
Uitvoering
Conform de Wegenwet is het onttrekken van een weg uit de openbaarheid een bevoegdheid van de
raad. De stappen in de procedure zien er als volgt uit:

1
2
3
4

Wat?
colleqebesluit ontwerp-onttrekkingsbesluit
Ter inzage leggen ontwerp-onttrekkingsbesluit
Beantwoording zienswijzen
Definitief onttrekkingsbesluit in de raad
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Communicatie en Participatie
Op de inloopavond van het mobiliteitsonderzoek op 10 oktober 2019 zijn inwoners geïnformeerd over
de opzet van het mobiliteitsonderzoek en ook over het voornemen om de weg af te sluiten.
Nadat het college heeft ingestemd met het ontwerp-onttrekkingsbesluit zal deze 6 weken ter inzage
worden gelegd en kan een ieder een zienswijze indienen. Dit zal naast de wettelijke kanalen ook
kenbaar worden gemaakt op de website voor het mobiliteitsonderzoek. Daarnaast organiseren we
een inloopavond over het ontwerp-onttrekkingsbesluit ten tijde van de ter inzagelegging.
Nadat de raad het onttrekkingsbesluit heeft genomen zullen we omwonenden op tijd en goed
informeren over de afsluiting en de omleidingen die worden ingesteld.
Raadsinformatiebrief
Op 4 juli 2017 heeft de raad het bestemmingsplan Haagstede vastgesteld welke 155 woningen
mogelijk maakt. In dit bestemmingsplan zijn woningen bestemd op een deel van de
Maarssenbroekseslag. De initiatiefnemer wil beginnen met de realisatie en verkoop van de woningen.
Daarom is het van belang dat de weg wordt afgesloten en dat de gronden worden ‘onttrokken van de
openbaarheid’. Dit kan volgens de Wegenwet door het nemen van een onttrekkingsbesluit.
Het bestemmingsplan Haagstede is onherroepelijk. Daarmee is dit de juridische grondslag voor het
onttrekkingsbesluit. Daarnaast is de uitvoerbaarheid aangetoond door het uitvoeren van het
mobiliteitsonderzoek Maarssenbroek. Uit het onderzoek blijkt dat het afsluiten van de weg geen
problemen voor de doorstroming oplevert
Het ontwerp-onttrekkingsbesluit zal 6 weken ter inzage worden gelegd. Daarna zullen de zienswijzen
inclusief beantwoording aan u worden voorgelegd voor vaststelling van het onttrekkingsbesluit.
Financiële paragraaf
In de anterieure overeenkomst die in 2017 is gesloten met de initiatiefnemer zijn afspraken gemaakt
over de verkoop van de gemeentegronden aan de initiatiefnemer. Nadat sprake is van de
onherroepelijke bouwtitel en het definitief onttrekkingsbesluit zullen de gronden worden geleverd aan
de initiatiefnemer.
Juridische paragraaf
De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht is op basis van artikel 7 en 9 van de Wegenwet
bevoegd om een onttrekkingsbesluit te nemen.
Het college is belast met de voorbereiding van beslissingen van de raad. Het ter inzage leggen van
het onttrekkingsbesluit en het vrijgeven daarvan voor het indienen van zienswijzen is onderdeel van
de voorbereiding. Afdeling 3.4 van de Awb is van toepassing. Het ontwerpbesluit zal 6 weken ter visie
liggen. In bijlage 2 is het ontwerp-onttrekkingsbesluit weergegeven.
Risicoparagraaf
Indien de raad geen positief besluit neemt over het onttrekkingsbesluit kan geen uitvoering worden
gegeven aan het bestemmingsplan.
Duurzaamheidsaspecten
Het nemen van dit besluit draagt bij aan het realiseren van duurzame woningen in Haagstede.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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