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Geachte leden van de raad, 

 

Op 9 januari 2018 heeft u in de commissie Stad en Ruimte gesproken over het eerste deel van de 

Omgevingsvisie Merwedekanaalzone (voor de deelgebieden 4, 5 en 6), de zogenoemde ‘Ruimtelijke 

Agenda’ en de Milieueffectrapportage. 

Over een aantal punten vroeg u om verduidelijking. Dit betreft: 

- De noodzaak van het aantal langzaam verkeer bruggen; 

- De stand van zaken van de financiële uitvoerbaarheid;  

- De noodzaak van het nu vaststellen van het eerste deel van de Omgevingsvisie 

Merwedekanaalzone (de Ruimtelijke Agenda). 

 

Noodzaak aantal bruggen 

In de Commissie Stad en Ruimte zijn vragen gesteld over het aantal toe te voegen bruggen in de 

Merwedekanaalzone. Vragen die aan de orde kwamen zijn: Wat is de noodzaak hiervan? Waarom 

moeten er bijvoorbeeld 3 bruggen komen in deelgebied 5? Volstaat 1 extra brug niet?  

 

Noodzaak 

Het mobiliteitssysteem in de Merwedekanaalzone is belangrijk voor de stedenbouwkundige kwaliteit. 

De focus ligt op voetgangers en fietsers – voor het creëren van een levendige stad – en een 

verschuiving van autobezit naar het gebruik van talloze mobiliteitsdiensten, zoals openbaar vervoer, 

deel- of leaseauto’s of het delen van fietsen (het zogenaamde Mobility as a Service (MaaS). 

In deel 1 van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone (de Ruimtelijke Agenda) wordt uitgegaan van het 

toevoegen van 6 fiets- en voetgangersverbindingen over het water. In deelgebied 4 gaat het om 1 

brug. Deze brug is nog niet concreet uitgewerkt bij de plannen voor het Defensieterrein. De ambitie 

van het realiseren van deze brug is vastgelegd in het stedenbouwkundige programma van eisen (SPvE) 

voor de herontwikkeling van het voormalig Defensieterrein (raad, 7 juli 2016), maar ook reeds in 

eerdere beleidsstukken, zoals de Visie Merwedekanaalzone (2005) en Slimme Routes, Slim Regelen, 

Slim Bestemmen (2016). De brug is met name van belang voor de bereikbaarheid van scholen voor 

kinderen uit Dichterswijk en deelgebied 4. Tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2016 is afgesproken 

dat er, op het moment dat er budget is voor de brug en draagvlak vanuit de omgeving, waaronder de 

toekomstige bewoners van de nieuwe stadswijk, een separaat besluit wordt genomen over deze brug. 

Hierover bent u geïnformeerd in de raadsbrief d.d. 12 januari 2017. 

In deelgebied 5 (tussen de Wilhelminalaan en de Beneluxlaan) zijn 3 nieuwe verbindingen opgenomen 

in de omgevingsvisie. Het bestaande fietsnetwerk ter hoogte van dit gebied heeft met name in de oost-
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westverbindingen een grote maaswijdte: de afstand tussen de bestaande fietsroutes aan de 

Wilhelminalaan en de Beneluxlaan is ruim 1 kilometer.  

 

Ter onderbouwing voor de maaswijdte van voetgangers en (hoofd)fietsnetwerk hanteert de beleidsnota 

Slim Routes, Slimmer Regelen, Slim Bestemmen (SRSRSB) een afstand van 50 tot 100 m resp. 400 m.  

Het landelijke kenniscentrum CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en 

Wegenbouw en de Verkeerstechniek) hanteert hiervoor een afstand van 200 tot 250 m (zie bijlage 2). 

De huidige afstanden bij deelgebied 4, 5 en 6 zijn respectievelijk circa: 625, 1100 en 900 meter. 

 

Argumenten voor de aanleg van de bruggen zijn: 

1. Met het toevoegen van extra bruggen kan er een fijnmaziger netwerk ontstaan voor 

voetgangers en fietsers. De nieuwe routes binnen het fiets- en voetgangersnetwerk leiden tot 

aanzienlijke afstandsverkortingen (zoals de route naar Station Vaartsche Rijn). Ook worden 

Rivierenwijk (met weinig groenvoorzieningen) en Park Transwijk meer aan elkaar gekoppeld; 

datzelfde geldt ook voor de bereikbaarheid van scholen, sportvoorzieningen en horeca die 

over en weer voor de bewoners van Dichterswijk en Rivierenwijk en de Merwedekanaalzone 

van belang zijn. 

2. De fietsroutes bij de nieuwe verbindingen zijn meer verkeersluw ten gunste van de 

verkeersveiligheid voor kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen (scholieren) en senioren; 

3. Uit een verfijningslag van de mobiliteitsberekeningen van de MER blijkt dat de intensiteit van 

fietsbewegingen langs het Merwedekanaal sterk zal toenemen (vergelijkbaar met de drukke 

fietsroutes in de binnenstad). De extra bruggen helpen bij een betere verdeling van het fiets- 

(en wandel)verkeer in het gebied richting de Europalaan/Kanaleneiland en de 

Rivierenwijk/Hoograven; 

4. De noordelijkste brug binnen deelgebied 5 is (als onderdeel van het hoofdnetfiets) 

meegenomen bij de besluitvorming rond beleidsnota Slimme Routes, Slim Regelen, Slim 

Bestemmen (SRSRSB, raad 26 mei 2016). De fijnmazige bruggenstructuur voor langzaam 

verkeer is noodzakelijk om de vereiste verschuiving in model split met focus op voetganger, 

fietser en openbaar vervoer te waarborgen,  

 

Onderzoek: aandacht voor de omgeving 

Wij onderzoeken momenteel samen met het Eigenarencollectief (de samenwerkende grondeigenaren) 

voor deelgebied 5 of 3 bruggen daadwerkelijk noodzakelijk zijn. Bij deze studie naar extra bruggen 

wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bewoners van de woonarken en activiteiten op het 

water.  

Voor roeiers bijvoorbeeld dient de vaarbreedte gelijk te blijven en hangt de brugconstructie minimaal 

1,60 meter boven het water. Ook worden ze beweegbaar zodat ander vaarverkeer de bruggen kunnen 

passeren. Een oplossing in de vorm van een vaste brug zou een doorvaarhoogte betekenen van 6,00 

meter; dit is voor de fietsers geen aanvaardbaar alternatief.  

Met de bewoners van de woonarken is een overleg opgestart over de planvorming van de bruggen. 

Tijdens de bijeenkomsten op 7 november 2017 en 29 januari 2018 zijn de plannen door de gemeente 

toegelicht en zijn de zorgen en vragen van de bewoners besproken. Insteek is om de bewoners van de 

woonarken nauw te blijven betrekken bij het proces en duidelijkheid te verschaffen over mogelijke 

verplaatsing en/of uitkoop. 

Tot slot zal bij dit verdiepende onderzoek naar de noodzaak van de 3 bruggen de investeringskosten 

worden meegenomen. De afstanden tussen bruggen die het CROW hanteert bedragen 200 tot 250 

meter. Uiteraard moet in de praktijk gekeken worden naar de aansluitende straten voor de 

positionering van de bruggen. De meest noordelijk gelegen brug in deelgebied 5 vindt bijvoorbeeld 

een logische aansluiting op bestaande straten. Bij de andere 2 gewenste bruggen kijken we nog waar 

de aansluiting gevonden kan worden in het onderliggende wegennet.  

 

Voor deelgebied 6 (tussen de Socratesbrug en de rijksweg A12) zijn in de Omgevingsvisie 

Merwedekanaalzone ook 2 extra verbindingen opgenomen. Hierover vindt nog geen planvorming 

plaats.  

Bij de opwaardering van rijksweg 12 (Ring Utrecht) bestaat de mogelijkheid om de huidige 

voetgangersverbinding over het kanaal (evenwijdig aan de rijksweg) op te waarderen naar een 
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volwaardige fietsverbinding. In overleg met Rijkswaterstaat onderzoeken wij de mogelijkheid van “werk 

met werk maken” om investeringsmiddelen te combineren.   

Ondertussen werken wij door aan deel 2 van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone (het 

Uitwerkingsplan) en worden ook de stedenbouwkundige plannen voor deelgebied 5 verder uitgewerkt. 

Eind 2018 of begin 2019 zullen de uitgewerkte plannen aan de raad worden aangeboden. 

 

Financiële uitvoerbaarheid 

In “Utrecht kiest voor gezonde groei – Ruimtelijke Strategie Utrecht” (RSU, raad december 2016) wordt 

voor de Merwedekanaalzone aangegeven, dat op de ca. 70 hectare grote strook met een gemiddelde 

woningdichtheid van 55 woningen per hectare, ongeveer 4.000 woningen van gemiddelde grootte 

kunnen worden gerealiseerd (p.25). Dit gaat uit van de bekende stadsdichtheden. Voor de 

Merwedekanaalzone ambiëren wij hogere dichtheden. Daarom zijn ook dichtheden onderzocht van 100 

en 150 woningen per hectare.  

 

Op pagina 56 van de RSU zijn daartoe twee scenario’s financieel onderzocht. Scenario A betreft een 

scenario met 6.000 woningen, waarbij de transformatie zich relatief organisch ontwikkelt. Bij scenario 

B ligt de ambitie qua dichtheid en woningaantallen een stuk hoger en wordt uitgegaan van 10.000 

woningen. In deelgebied 5 is door de eigenaren gerekend met een hoge ambitie waarbij alleen al in dit 

deelgebied 5.000 woningen worden gerealiseerd.  

In de berekening (tabel B3 – pagina 56) is vermeld, dat er een investeringsbehoefte is van tussen 45-

51 mln. euro (excl. de investeringen voor de mobiliteitssprong). Deze investeringsbehoefte is voor 

publieke voorzieningen en openbare ruimte in het plangebied zelf.  

 

Met de vaststelling van de RSU in de raad is ook een structurele investeringsimpuls geïntroduceerd 

voor de programma’s stedelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, openbare ruimte en groen. In de 

Voorjaarsnota 2016 is het voornemen uitgesproken om jaarlijks 50% van de verhoging van de 

algemene middelen door de groei van het aantal inwoners te investeren in de gezonde groei. Met deze 

middelen en de bijdragen van andere partijen kunnen kan de opgave uit de RSU voor dit gebied  

mogelijk gemaakt worden. 

 

Gevraagd is in de Commissie wat het vaststellen van het eerste deel van de Omgevingsvisie 

Merwedekanaalzone (de Ruimtelijke Agenda) voor gevolgen heeft voor de (gemeentelijke) 

investeringen. De gevolgen voor de gemeentelijke investeringen zijn nog niet exact bekend. In deel 2 

van de Omgevingsvisie wordt de financiële haalbaarheid van de ontwikkelingen verder uitgewerkt. Dit 

maakt onderdeel uit van de ontwikkelstrategie.  

In deze ontwikkelstrategie wordt uitgegaan van het “kostenverhaal”; waarbij passend binnen de 

wettelijke toetsingscriteria (profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid) plankosten en investeringen 

zoveel mogelijk ten laste van de gebiedsontwikkeling worden gebracht. 

Daarnaast zijn er investeringen in: 

- het hoofdwegennet (Europalaan, Wilhelminalaan, Beneluxlaan); 

- het voetgangers- en fietsnetwerk (waaronder bruggen); 

- het verplaatsen / beëindigen van belemmerende functies (bijv. de Hulpwarmtecentrale, LPG-

vulpunten). 

Deze zijn niet (geheel) uit de gebiedsontwikkeling te dekken. Hiervoor zijn gemeentelijke investeringen 

noodzakelijk. De raad heeft in de Voorjaarsnota 2016 al 2 X 2 miljoen investeringsmiddelen 

uitgetrokken voor Merwedekanaalzone. In de VJN 2017 is hier 9,8 miljoen aan toegevoegd voor de 

ontwikkeling van deelgebied 5 en 3 miljoen voor de bereikbaarheidsopgave. Voorstellen om de 

middelen voor de Merwedekanaalzone aan te vullen worden betrokken bij de integrale afweging bij de 

VJN 2018. 

 

Kortom: naarmate de planontwikkeling concreter wordt, kunnen wij ook de noodzakelijke 

investeringen scherper ramen en in beeld brengen.  

De grove berekeningen geven aan dat de noodzakelijke investeringen in balans zijn met het potentiele 

investeringsvolume uit de Ruimtelijke Investeringsimpuls. Dit is exclusief een eventuele 

mobiliteitssprong. Deze mobiliteitssprong is geen onderdeel van de Omgevingsvisie 
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Merwedekanaalzone.  

 

Noodzaak vaststellen MER en Ruimtelijke Agenda (deel 1 omgevingsvisie) 

In de commissie is gevraagd waarom het eerste deel van de omgevingsvisie; de Ruimtelijke Agenda 

moet worden vastgesteld samen met de MER. Is het noodzakelijk om de Ruimtelijke Agenda nu vast te 

stellen of volstaat alleen de MER?  

 

Gezien het aantal beoogde woningen is de Merwedekanaalzone ‘MER-plichtig’ (dit is wettelijk verplicht 

vanaf 2.000 woningen). Bij het vaststellen van de MER hoort een ruimtelijk besluit. Deel 1 van de 

omgevingsvisie; de Ruimtelijke Agenda is het ruimtelijk besluit bij de MER.  

In de Ruimtelijke Agenda zijn de noodzakelijke kaders vastgelegd voor de gewenste duurzame en 

gezonde verstedelijking in de Merwedekanaalzone. De kaders vormen het toegepaste beleid wat de 

raad al heeft vastgesteld (zoals de RSU). De MER is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de 

Omgevingsvisie deel 1; Ruimtelijke Agenda. 

Daarnaast is de Ruimtelijke Agenda de opmaat voor verdere ontwikkelingen in het gebied. In het stuk 

staan onderzoeksvragen geformuleerd over de manier waarop het gebied verder kan worden verdicht.  

De uitwerking van deze onderzoeksvragen vindt plaats in wisselwerking met de ontwikkelingen in met 

name deelgebied 5. Hier werken wij samen met zes particuliere eigenaren aan een stedenbouwkundig 

plan.  

 

Op basis van een vastgestelde MER kunnen de nu lopende projecten zoals Defensieterrein, Holland 

Casino en de plannen voor de Eendrachtlaan 10 verder naar uitvoering worden gebracht (vaststelling 

herziening bestemmingsplannen). 

 

We hopen met deze brief uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord. 

Actuele informatie over de voortgang van de planontwikkeling kunt u vinden op 

www.utrecht.nl/merwedekanaalzone 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

 

 

 

de secretaris, 

 

 

 

de burgemeester, 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. locatie deelgebieden 4, 5 en 6 Merwedekanaalzone 

2. kopie uit de CROW – ontwerpwijzer fietsverkeer

http://www.utrecht.nl/merwedekanaalzone
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Bijlage 1: locatie deelgebieden 4, 5 en 6 Merwedekanaalzone 
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Bijlage 2: kopie uit de CROW – ontwerpwijzer fietsverkeer 
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