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Amendement: Meer middeldure huur in de Merwedekanaalzone 

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 1 februari 2018, ter behandeling van het 
Raadsvoorstel inzake de omgevingsvisie 'Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de 
Merwedekanaalzone', 

Constaterende dat: 

1. In Utrecht een tekort is aan middeldure huurwoningen (710 — 950 euro per maand); 
2. in Utrecht het tekort van middeldure huurwoningen 250 — 1250 woningen per jaar is, terwijI de 

vraag tot en met 2024 zelfs 1500 — 2500 woningen per jaar bedraagt; 
3. De gemeenteraad d.d. 7 december 2017 het Actieplan middeldure huur heeft vastgesteld met als 

doel om op langere termijn meer middeldure huurwoningen in Utrecht beschikbaar te hebben. 

Overwegende dat: 

1. De Merwedekanaalzone een nieuw stedelijk gebied moet worden waar 6.000 tot 9.000 nieuwe 
woningen worden gerealiseerd; 

2. In de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone wordt uitgegaan van een minimaal percentage van 
15% middeldure huur woningen de verhouding tussen middeldure huurwoningen en andere 
woningtypen afgestemd wordt op de feitelijke vraag uit het gebied; 

3. In de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone verder wordt uitgegaan van een minimum percentage 
van 45% koopwoningen en 30% sociale huurwoningen, waardoor er nog 10% te verdelen is; 

4. Gezien de ambities en de tekorten in Utrecht meer middeldure huurwoningen in de 
Merwedekanaalzone nodig zijn en de ambitie voor 15% middelduur te laag is, 

Besluit het volgende: 

1. Om het percentage middeldure huur in de Omgevingsvisie vast te stellen op minimaal 25%, door 
de 10% uit de categorie overig', zoals is bedoeld in overweging 3, te gebruiken. 

2. Het collej? op te dragen alle vergelijkbare passages in de Omgevin.: isie en aanverwante 
documenten overeenkomstig aan te passen; 

Isik Zwanen berg 
Groenlinks 

Brussaard 
CDA 

Van Esch 
PvdD 
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Amendement Groenverbinding tussen Merwedepark en park Transwijk 

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op%februari 2018, ter bespreking van het raadsvoorstel 

"Omgevingsvisie 'Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone' en bijbehorende 

nnilieueffectra portage (MER)" 

Constaterende dat: 

• Het aanleggen van ecologische verbindingen een doel is in het genneentelijke groenstructuurplan; 

• In de stedelijke groenstructuurkaart een verbinding tussen Merwedekanaal en Park Transwijk als 

'wenselijk' staat ingetekend, maar hier nog geen concrete plannen voor liggen; 

• Bij de nu voorliggende omgevingsvisie de ambitie is uitgesproken om "maximaal in te zetten op 

groen, water en bodem voor een klinnaatbestendige stadswijk"; 

• De biodiversiteit sterk onder druk staat in een groeiende stad; 

• Een groene leefomgeving voor mens en dier benoemd wordt in de omgevingsvisie, maar de 

uitwerking ervan vaag blijft; 

• De ontwikkeling van de Merwedekanaalzone een uitgelezen kans is om de gewenste ecologische 

verbinding tussen Merwedekanaal en park Transwijk te realiseren; 

Overwegende dat: 

• Naast verbindingen om groen bereikbaar te maken voor mensen, een robuuste hoofdgroenstructuur 

ook van groot belang is voor dieren en planten; 

• Een ecologische verbinding op deze plek van grote meerwaarde is voor de stedelijke groenstructuur 

en voor de kwaliteit van de biodiversiteit in de stad; 

• Een groene verbinding van ecologische waarde uit meer bestaat dan enkel een rij bomen langs een 

fietspad, namelijk ook uit een gevarieerde bomenlaan voor geleiding van vleernnuizen; 

struikvegetatie om te voorzien in leefgebied voor egels en vogels en verbindingszone voor egels; 

hooiland met bloennrijke kruiden voor vlinders en wilde bijen; 

• Er zo min mogelijk uitstraling van verlichting op een ecologische groene verbindingszone moet zijn; 

• Het voor het realiseren van ecologische waarde noodzakelijk is dat het groen en de groene 

verbinding met Park Transwijk aan deze randvoorwaarden voldoet. 

Besluit: 

• Beslispunt 2 als volgt aan te passen: 

De Omgevingsvisie 'Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone' vast 

te stellen; met dien verstande dat aan in het blok Kaders-Visie op pagina 25 wordt toegevoegd: 

"0 Er komt een ecologische verbinding tussen Park Transwijk en het te ontwikkelen Merwedepark 

van minimaal 10 meter breed, waarbij de invulling in ieder geval bestaat uit een gevarieerde 

bomenlaan, struikvegetatie, hooiland met bloemrijke kruiden en waarbij rekening gehouden wordt 

met het beperking van de uitstraling van verlichting op deze zone. " 

• En de in de overwegingen genoennde randvoorwaarden mee te nemen in de uitwerkingsvragen bij 

hoofdstuk 2.3 van de omgevingsvisie. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Eva van Esch, Partij voor de Dieren N q-vvityA-Ait1sK 
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Amendement 'Geen voorbehoud ambitie sociale huur Merwedekanaalzone' 

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 februari 2018, ter bespreking van 

het raadsvoorstel "Omgevingsvisie Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de 

Merwedekanaalzone en bijbehorende milieueffectrapportage (MER)", 

Overwegende dat: 

• De Utrechtse Woningbouwcorporaties, verenigd in de STUW, gezamenlijk een 

aanbod hebben gedaan tot het realiseren van 30% sociale huurwoningen in de 

Merwedekanaalzone; 

• Er nog een groot tekort is aan sociale huurwoningen en dat de behoefte eraan bij een 

sterk groeiende stad nog zal toenemen; 

• De raad zich meermaals heeft uitgesproken over de noodzaak tot het beschikbaar 

komen van locaties voor sociale huur, ook bij private ontwikkelingen; 

Constaterende dat: 

• Het college zowel in het raadsvoorstel als de Omgevingsvisie, voorafgaand aan de 

ontwikkeling van de Merwedekanaalzone, al een voorbehoud maakt op de realisatie 

van 30% sociale huurwoningen; 

Van mening dat: 

• De ambitie van 30% sociale huur in de Merwedekanaalzone onverkort overeind moet 

blijven; 

Besluit: 

• Het tekstdeel "...,tenzij onderbouwd kan worden dat dit financieel niet haalbaar is 

(met een minimaal percentage van 20%)" in argument 2.4 van het raadsvoorstel te 

schrappen; 

• Het college op te dragen alle vergelijkbare passages in de Omgevingsvisie en 

aanverwante documenten overeenkomstig aan te passen; 

T. Schipper (SP) B. lsik (PvdA) P. Zwanenberg (GroenLinks) 

E. van Esch (Partij voor de Dieren) 
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Motie Samen Stad Maken in de Merwedekanaalzone 

De genneenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 1 februari 2018, ter bespreking van 

het raadsvoorstel "Omgevingsvisie Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de 

Merwedekanaalzone en bijbehorende milieueffectrapportage (MER)", 

Constaterende dat: 

Er in de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone tegemoetgekomen wordt aan de wens 

van gebiedseigenaren, organisaties en partijen in de gemeenteraad om 

cultuurhistorische gebouwen te behouden; 

Het niet alleen gaat om de gebouwen die aan de waarde van een gebied bijdragen, 

maar juist ook om de organisaties die erin gevestigd zijn, zoals de Vechtclub XL, de 

Alchemist, de Stadstuin, en sportclubs zoals de boulderhal, de skatehal en Circus 

Diedom. 

- De waarde van Samen Stad Maken mooi tot resultaat komt in de 

Merwedekanaalzone, eerst door Meer Merwede i.s.nn. de gebiedseigenaren, daarna 

door middel van Stadsgesprekken en in nauwe samenwerking met de in het gebied 

gevestigde organisaties. 

- Onze stad daarvan leert. 

Overwegende dat: 

- Het proces van gebiedsontwikkeling nog vele jaren zal duren en er daarbij ruimte zal 

zijn voor tijdelijk gebruik van de verschillende deelgebieden; 

- Het essentieel is dat de in het gebied gevestigde organisaties een belangrijke rol 

spelen in de gebiedsontwikkeling en dat daar ook andere in de stad actieve 

organisaties voor worden uitgenodigd; 

- Het adviesrapport 'Samen Stad Maken in de Merwedekanaalzone Utrecht' — 

hoofdstuk 9* hierover een inspirerende aanpak adviseert; 

Draag het College op: 

- Samen Stad Maken naar een volgend niveau te brengen in de Merwedekanaalzone, 

waarbij onder meer gebruik gennaakt wordt van de adviezen uit het rapport `Samen 

Stad Maken in de Merwedekanaalzone Utrecht; 

En waarbij de in het gebied aanwezige organisaties een actieve rol in de 

gebiedsontwikkeling krijgen. 

*SITE Urban Development, augustus 2017 — zie volgende pagina 

rctav Vok, CAA 

1)  66 



En gaat over tot de orde van de dag. 
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Motie: betrek de buurt 

De raad van de genneente Utrecht in vergadering bijeen op donderdag 8 februari 2018 ter 
bespreking van het raadsvoorstel Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone en de 
bijbehorende milieueffectrapportage (MER), 

Constaterende dat: 

- De ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone een grote impact zullen hebben op de 
leefbaarheid en bereikbaarheid van de omliggende buurten; 

- Toekomstige bewoners van de Merwedekanaalzone ook een beroep zullen doen op de 
voorzieningen en infrastructuur in de omliggende buurten; 

Overwegende dat: 

We de Merwedekanaalzone samen maken; 
- Bewoners uit Rivierenwijk hun zorgen hebben uitgesproken over de ontwikkelingen in de 

Merwedekanaalzone; 
- De ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone risico's, maar ook kansen, bieden voor de 

omliggende buurten; 
Bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit de omliggende buurten op 
zoek zijn naar een nnanier om hun stem een plek te geven in de discussie over de toekomst 
van de Merwedekanaalzone; 

Draagt het college op: 

Bij de verdere uitwerking van de omgevingsvisie per stap expliciet inzichtelijk te maken wat 
de concrete gevolgen zijn voor de omliggende buurten; 
Bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit de omliggende buurten te 
betrekken bij de vervolgstappen in het proces en ze daar actief voor te benaderen; 
De raad voor 1 april te informeren hoe de omliggende buurten een stem krijgen in het 
vervolgproces en hoe hun betrokkenheid concreet wordt vormgegeven. 

P pijn Zwanenberg 
roenLinks 



En gaat over tot de orde van de dag. 

R. Freytag M. Koning D. Gsse 
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Motie - Roeien met de riemen die je hebt 

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 1 februari 2018, ter bespreking van de Omgevingsvisie 

Merwedekanaalzone, 

Constaterende dat: 

• In de Merwedekanaalzone 6000 tot 10000 nieuwe woningen zullen worden toegevoegd, 

• De druk op het Merwedekanaal zal toenemen als gevolg van deze ontwikkelingen, 

• Het college voornemens is om het Merwedekanaal te behouden als trainingswater voor de 

roeiers, 

• De Leidsche Rijn de komende jaren doorgetrokken wordt van het Merwedekanaal naar de 

Singel, 

Overwegende dat: 

• Op het Merwedekanaal nu al potentieel gevaarlijke situaties ontstaan door de hoge 

infrastructurele druk op deze waterweg, 

• De roeiers een plek verdienen waar zij zonder risico op botsingen en lange wachttijden hun 

sport kunnen beoefenen, 

• Het college weinig duidelijkheid biedt over mogelijke alternatieven, en de roeiers al jaren in 

een onzekere situatie hierover verkeren, 

• Het trainingswater nauwelijks voldoet aan de nornnen van de Koninklijke Nederlandsche 

Roeibond (KNRB), 

• De nieuwe situatie bij het waterkruispunt bij de Muntbrug kan leiden tot onveilige situaties 

door de samenkomst van roeiboten, motorbootjes, zwemmers, woonboten en ander 

waterverkeer, 

Draagt het college op: 

• Ruim voor de openstelling van het water te komen met een gedegen plan hoe de potentieel 

onveilige situatie rondom de Muntbrug te voorkomen, en de positie van de roeiers hierin 

expliciet mee te nemen, 

• Daarbij de mogelijkheid te onderzoeken van onder andere een flexibele, fysieke wering bij de 

Abel Tasnnanbrug of Muntbrug, waarmee tijdens piekmomenten de hoeveelheid pleziervaart 

op het Merwedekanaal kan worden beperkt, 

• Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone de effecten voor de 

watergebruikers te monitoren en hierover met regelnnaat in contact te treden met de 

roeiverenigingen, 
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Motie behoud waardevolle initiatieven in de Merwedekanaalzone 

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op % februari 2018, ter bespreking van het raadsvoorstel 
"Onngevingsvisie 'Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone' en 

bijbehorende milieueffectraportage (MER)", 

Constaterende dat: 

Er in de afgelopen jaren in de Merwedekanaalzone diverse initiatieven zijn ontstaan op het 

gebied van stedelijke activiteiten, creatieve broedplaatsen en sport, welke bijdragen aan de 

identiteit van het gebied nnaar ook van grote waarde zijn voor de stad als geheel; 

Deze initiatieven bijzonder zijn voor en karakter geven aan zowel het ontwikkelgebied als de 

stad als geheel; 

Initiatieven zoals de Boulderhal, het skatepark en creatieve broedplaatsen hebben laten zien 

succesvol te opereren in dit gebied; 

In de omgevingsvisie wordt beaamd dat deze initiatieven het gebied identiteit geven en nu al 

zorgen voor levendigheid en ontmoeting. 

Overwegende dat: 

De rol die deze creatieve, duurzame en sociale initiatieven vervullen een belangrijke 

aanvulling is op het stedelijk aanbod; 

Het behoud van deze initiatieven van groot belang is voor de stad op zowel nnaatschappelijk, 

sportief als cultureel gebied; 

Zeker wanneer het aantal te realiseren woningen gemaximeerd wordt tot het midden-

scenario er ook ruimtelijk plaats is om deze initiateven een plek te laten behouden in de 

Merwedekanaalzone. 

Verzoekt het college: 

- Ervoor te zorgen dat deze voor Utrecht waardevolle creatieve, sociale en sportieve 

initiatieven (zoals Vechtclub XL, Stadstuin, Alchemist, Skatepark en Boulderhal) behouden 

blijven in dit gebied. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Eva van Esch, Partij voor de Dieren I•1 

Gemeenteraadsfractie Utrecht 



En gaat over tot de orde van de dag. 
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Motie — Ruimte voor maatschappelijk vastgoed 

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 1 februari 2018, ter bespreking van de Omgevingsvisie 

Merwedekanaalzone, constaterende dat. 

• Er in de Merwedekanaalzone ruimte is voor ongeveer 20.000 nieuwe inwoners. 

• Er in de omgevingsvisie wordt gesteld dat dit een stuk gezonde leefbare wijk moet gaan 

worden. 

• Een leefbare wijk een gezonde mix tussen verschillende soorte commercieele,en 

maatschappelijke voorzieningen bevat. 

▪ Maatschappelijke voorzieningen in de stad Utrecht onder druk staan. 

• Deze druk ontstaat door een tekort aan locaties in de stad voor maatschappelijk vastgoed. 

Overwegende dat: 

• In de omgevingsvisie gesteld wordt dater in de Merwedekanaalzone een karaktervolle wijk 

moet worden waar er plek is voor veel verschillende soorten voorzieningen, zowel 

maatschappelijke als comnnerciele voorzieningen 

• In de omgevingsvisie minimum eisen worden gesteld voor een aantal maatschappelijke 

voorzieningen zoals scholen en sportaccommodaties. 

• Het aantal maatschappelijke voorzieningen in rivierenwijk ook niet voldoende op pijI is. 

• Extra maatschappelijke voorzieningen in de Merwedekanaalzone ook van waarde kunnen zijn 

voor onnliggende wijken. 

• In de Omgevingsvisie nog niet een duidelijk aantal vierkante meters wordt uitgesproken voor 

het aandeel maatschappelijk vastgoed 

Draagt het college op: 

• In de verdere planvorming de annbitie mee te nemen (richtlijn a 1.800 m2) voor andere 

vormen van maatschappelijk vastgoed zoals maatschappelijke organisaties, culturele centra, 

opvangplekken of buurthuizen. 

• In de verdere planvorming specifiek te kijken naar welk maatschappelijk vastgoed gewenst is 

voor de 20.000 nieuwe bewoners. 

• De raad in het tweede deel van van de omgevingsvisie "uitwerking" te informeren over de 

hoeveelheid en aard van het maatschappelijk vastgoed dater in de Merwedekanaalzone kan 

komen. 
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Motie 

Er is ook ruimte voor een (vegetarische) slager en bakker in 

Merwedekanaalzone. 

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 1 februari 2018, ter 

bespreking van het voorstel in zake de Omgevingsvisie 'Ruinntelijke Agenda 

voor de toekonnst van de Merwedekanaalzone' en bijbehorende 

milieueffectrapportage (MER) 

Constaterende dat, 

- Er in de Merwedekanaalzone verschillende kleine bedrijven gevestigd zijn 

(waaronder start ups, scale ups en creatieve, maatschappelijke ondernemers) 

in bedrijfsruimte met goedkopere huur; 

- deze bedrijven belangrijk zijn voor de lokale economie en werkgelegenheid; 

- als kader in de Omgevingsvisie opgenomen is om bestaande (creatieve en 

maatschappelijke) bedrijven zoveel mogelijk te faciliteren in het plangebied 

(circa 7.000 rn2  b.v.o.); 

- er daarnaast rekening wordt gehouden met 3.000 tot 5.000 m2  nieuwe 

creatieve en maatschappelijke bedrijven; 

- als vraag in de Omgevingsvisie is opgenomen om te onderzoeken welke, en 

op welke afstand, maatschappelijke en commerciele voorzieningen 

(detailhandel, creatieve sector, scale ups, horeca, scholen, kinderopvang, zorg, 

sport, spel en slimme mobiliteit) nog meer nodig zijn voor een 

mobiliteitsvriendelijke stadswijk. 

Overwegende dat, 

- We ook in de toekomst deze en nieuwe bedrijven betaalbare huisvesting 

willen blijven bieden; 

- dat deze bedrijven mogelijk in de verdrukking komen met de transformatie 

van het gebied; 

- dat het met name voor laagopgeleiden belangrijk is dat werkgelegenheid in 

de directe omgeving wordt geboden. 



Verzoekt het college: 

- Zorg te dragen voor het aanbod van goedkope bedrijfsruirnte in de 

toekomstige Merwedekanaalzone; 

- in Omgevingsvisie, deel 2; het Uitwerkingsplan, aan te geven hoe het college 

deze doelstelling gaat bereiken. 

En gaat over tot de orde van de dag 

BOlent lsik 

PvdA 



En gaat over tot de orde van de 
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Motie 

Ontwikkeling Merwedekanaalzone helpt mensen aan de baan. 

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 1 februari 2018, ter 

bespreking van het voorstel in zake de Omgevingsvisie 'Ruimtelijke Agenda 

voor de toekomst van de Merwedekanaalzone en bijbehorende 

nnilieueffectrapportage (MER) 

Constaterende dat 

- Er in de Merwedekanaalzone in de komende jaren voor vele miljoenen 

geInvesteerd gaat warden in vastgoed en openbare ruimte; 

- er een grate groep werkzoekenden in de stad aanwezig is. 

Overwegende dat 

- Deze investeringen ten goede kunnen komen aan het terugdringen van de 

lokale werkloosheid. 

Verzoekt het college: 

- Met het instrumentarium van "social return" te onderzoeken hoe de 

investeringen in Merwedekanaalzone bij kunnen dragen aan het terugdringen 

van de lokale werkloosheid; 

- het Werkgevers Service Punt (WSP) en Sociale Zaken vanaf het begin hierbij te 

betrekken; 

- in Omgevingsvisie deel 1; de Ruimtelijke Agenda deze onderzoeksvraag toe te 

voegen; 

- in Omgevingsvisie deel 2; het Uitwerkingsplan aan te geven hoe het college 

deze doelstelling gaat bereiken. 
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Motie inventarisatie toekomstige ligplaatsen 

Constaterende dat 

- Utrecht een populaire stad is waar behoefte is aan diverse vormen 

van wonen 

- Er op dit moment ruim 300 ligplaatsen in Utrecht zijn, een aantal wat 

de afgelopen jaren is afgenomen 

- Het aantal echte woonschepen in Utrecht nog slechts ongeveer 30 

bed raagt 

Overwegende dat 

- Door bouwplannen in de Merwedekanaalzone wederom ligplaatsen 

dreigen te verdwijnen 

- Deze boten een gelijkwaardige vervangende plek dienen te krijgen 

inclusief tuin aan de wal 

- Nadrukkelijk ook gekeken kan worden naar zones waar bijvoorbeeld 

alleen historische schepen mogen liggen zonder walgebruik 

Draagt het college op: 

- Om zoveel mogelijk ligplaatsen voor woonschepen te sparen bij de 

ontwikkeling van de Merwedekanaalzone; 

- Wanneer er toch ligplaatsen voor woonschepen moeten verdwijnen, 

hierbij in overleg met bewoners zoveel mogelijk ( natuurlijke 

momenten' voor verwerving te gebruiken; 

- Te komen tot een inventarisatie van mogelijke nieuwe ligplaatsen in 

onze gemeente 

- Voor deze ligplaatsen per zone te bezien welke voorwaarden gelden 

qua walgebruik, afmetingen en woonboot 

Pepijn Zwanenberg Cee Bos Bert-Jan Brussaard 

Groeryiks  el Utrecht CDA 



En gaat over tot de orde van de dag. 

R. Freytag D. ilisse B-J Brussaar 

CDA 

E. van Esch B. lsik 

T. Schipper 
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Motie — Dit is niet te overbruggen 

De genneenteraad van Utrecht, bijeen op 1 februari 2018, ter bespreking van de Omgevingsvisie 

Merwedekanaalzone, 

Constaterende dat: 

• Het college de mogelijkheden onderzoekt voor 3-6 nieuwe bruggen over het 

Merwedekanaal, 

• Het college in de omgevingsvisie dit aantal bruggen noodzakelijk acht, 

• Het Merwedekanaal nu al op meerdere plaatsen wordt overbrugd binnen relatief korte 

afstand, 

Overwegende dat: 

• Woonbootbewoners zich zorgen nnaken over hun ligplaats naar aanleiding van de 

voorgenomen aanleg van nneerdere bruggen, 

• Veel extra bruggen leiden tot aantasting van de kwaliteit van het trainingswater voor de 

roeiverenigingen aan het Merwedekanaal, 

• Voor het inpassen van bruggen veel bomen en groen op de kanaaloevers opgeofferd zal 

moeten worden, 

• Het inpassen van bruggen over het Merwedekanaal hogere kosten met zich zal meebrengen 
vanwege alle verschillende belangen die spelen in het gebied, 

• De bijdrage van nnarktpartijen met name kan worden ingezet voor het verhogen van de 

verblijfskwaliteit van de Merwedekanaalzone en de omliggende gebieden, 

• De noodzakelijkheid van de aanleg van de bruggen niet is aangetoond, noch alternatieven 

voor het aanleggen van de bruggen c.q. de locatie van de bruggen is onderzocht, 

Draagt het college op: 

• In te zetten op het mininnaliseren van het aantal nieuwe langzaamverkeer-bruggen over het 

Merwedekanaal, 

• Een variant uit te werken waarbij in deelgebied 5 maximaal een nieuwe brug wordt 

toegevoegd over het Merwedekanaal en deze tot stand te laten komen in nauw overleg met 

de belanghebbenden (zoals buurtbewoners, scholen, woonbootbewoners en roeiers), 



En gaat over tot de orde van de dag. 
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Motie — Investeren in bestaande bruggen 

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 februari 2018, ter bespreking van de 

Omgevingsvisie Merwedekanaalzone, 

Constaterende dat: 

• Het college de mogelijkheden onderzoekt voor 3-6 nieuwe bruggen over het 

Merwedekanaal; 
• Goede fietsverbindingen tussen de nieuwbouw op de Merwedekanaalzone en de 

Rivierenwijk van groot belang zijn onn gebruik van langzaann verkeer te 
bevorderen; 

• Huidige op- en afritten op Balijebrug en Socratesbrug in ieder geval noodzakelijk 
blijven voor de goede verbindingen en deze niet optimaal zijn ingericht. 

Overwegende dat: 

• Er door middel van nnotie is aangenomen in te zetten op het minimaliseren van het 

aantal langzaamverkeer-bruggen; 
• Het optimaliseren van de huidige op- en afritten op Balijebrug en Socratesbrug 

niet is opgenomen in de planvorming Merwedekanaalzone. 

Roept het college op: 

• Optimalisatie van de huidige op- en afritten voor de fietser, op Balijebrug en 
Socratesbrug, op te nennen in de vervolgfase van de Onngevingsvisie; 

• De nieuwe brug(gen) zo in te passen dat ze geen belemmering vormen voor de 

doorfietsroute langs het Merwedekanaal; 

• In de voorkeursvariant waarbij in deelgebied 5 maximaal een nieuwe brug wordt 

toegevoegd over het Merwedekanaal dan ook nadruk te leggen op het verbeteren 

van de op en afritten van de bestaande bruggen. 
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Voorstel MER en omgevingsvisie Merwedekanaalzone 
Amendementen 
A2 ‘ruimte voor middeninkomens in de stad’  
A2=Verworpen  
A3 ‘meer middeldure huur in de Merwedekanaalzone’ 
A3=aangenomen unaniem 
A4 ‘Uitzondering niet nodig’ 
A4=verworpen  
A5 ‘maximaal 6.000 woningen in de Merwedekanaalzone’  
A5=verworpen 
A6 ‘Groenverbinding tussen Merwedepark en park Transwijk’ 
A6=aangenomen unaniem 
A7 ‘geen voorbehoud ambitie sociale huur Merwedekanaalzone’ 
A7=aangenomen (VVD, D66 en SBU tegen) 
Voorstel aangenomen (CDA tegen) 
 
Moties 
M8 ‘samen stad maken’ = overgenomen college, dus D66 trekt motie in.  
M9 ‘betrekt de buurt’  
M9=aangenomen unaniem 
M10 ‘dit is niet te overbruggen’ = aangepast, nu als ‘variant uit te werken’, en uitspraak raad is gevraagd 
met minimale variant aantal bruggen uit te werken. Nummer 10 = ingetrokken 
 
M11 ‘roeien met de riemen die je hebt’ 
M11=aangenomen (GL tegen) 
M12 ‘behoud waardevolle initiatieven’ = overgenomen door college. Zelfde invulling als bij 
cartesiusdriehoek. = ingetrokken. 
M13 ‘ruimte voor maatschappelijk vastgoed’ 
M13=aangenomen (SBU tegen) 
M14 ‘er is ook ruimte voor een (vegetarische) slager en bakker in Merwedekanaalzone’ = overgenomen 
college = ingetrokken 
M15 ‘ontwikkeling Merwedekanaalzone helpt mensen aan een baan’ = overgenomen college = 
ingetrokken 
M16 ‘inventarisatie toekomstige ligplaatsen’  
M16=aangenomen unaniem 
M17 ‘toekomst voor de Merwedekanaalzone uitge(s)tippeld’ 
M17=verworpen 
M18 ‘dit is niet te overbruggen’ (aangepaste vorm van M10 over minimalisering aantal bruggen) 
M18=aangenomen 
M19 ‘investeren in bestaande bruggen’  
M19=aangenomen 
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