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BEZWAARSCHRIFT 

 

Betreft: De in de Staatscourant op 20 oktober 2020 gepubliceerde besluiten met de 

nummers: (1) 8064614, (2) 8064747 en (3) 8064789 die tezamen inhoud geven aan een 

besluit van B&W tot het continueren van een tijdelijk voetgangersgebied op de navolgende 

wegen: (1) Neude en Schoutenstraat, (2) Servetstraat en Zadelstraat, (3) Korte 

Minrebroederstraat, Annastraat en Oudkerkhof 

 

De Stichting Binnenstad030, gevestigd aan het Domplein 22, 3512 JE te Utrecht (hierna 

Binnenstad030) maakt op de volgende gronden bezwaar tegen voornoemde besluiten. 

 

Het met de maatregel te bereiken doel, het mogelijk maken van 1,5 meter afstand i.v.m. 

Corona, veronderstelt dat dit doel niet bereikt kan worden zonder deze maatregel en dat dit 

doel alleen bereikt kan worden door de maatregel in de gekozen vorm en omvang in tijd en 

gebied.  

 

Het besluit betreft de uitbreiding van de betreffende voetgangerszone, met - op alle dagen 

van maandag t/m zondag - geen andere ontheffingen dan (1) voor fietsers voor 10.00 en na 

18.00 uur en (2) een ook in tijden beperkte periode voor laden en lossen. Door de gekozen 

dagen, de gekozen ontheffingsperiode op die dagen en de afwezigheid van (de mogelijkheid 

van) andere uitzonderingen of ontheffingen in combinatie met onzorgvuldig onderzoek naar 

de noodzaak van de maatregel (in zijn huidige omvang) en de effecten daarvan voor de 

bewoners, voldoet het besluit niet aan de eisen van zorgvuldigheid, deugdelijke 

besluitvorming, draagkrachtige en/of kenbare motivering en evenwichtige belangenafweging. 

Dit kan als volgt worden toegelicht. 

 

1. De genoemde gebieden zijn doorgaans niet druk genoeg om de maatregel 

onveranderd en zonder nadere ontheffingsmogelijkheden te rechtvaardigen. Dat is 

(volgens de geenszins geverifieerde indicatie waarover Binnenstad030 kon 

beschikken) vermoedelijk alleen het geval in enkele delen van het tijdelijk 

voetgangersgebied op donderdag, vrijdag, en zondag van 15:00 tot 16:00 en op 

zaterdag van 14:00 tot 17:00 uur.  

2. De gemeente heeft verzuimd het uitgangspunt van de maatregel (nl. dat op alle 

momenten de drukte overal zodanig is dat het gerechtvaardigd is om voor alle 

momenten van de week een voetgangersgebied met beperkte ontheffingen in te 

stellen) met een kwantitatief onderzoek of anderszins te onderbouwen.  

3. In plaats daarvan heeft de gemeente haar besluit gebaseerd op een evaluatie van 

twee schouwen, een gemeentelijke enquête, en “reacties”.  

• De schouwen schieten tekort omdat die niet gericht waren op 

observaties omtrent de drukte en, voorzover ze dat al waren, maar 

een heel beperkt waarnemingsmoment (van twee keer anderhalf uur 

betroffen en in een beperkt deel van het tijdelijk voetgangersgebied). 

Voorzover het doel van de schouwen was reacties van 

belanghebbenden te verzamelen, is de waarde daarvan ook beperkt 



Stichting Binnenstad030  
   

 
Stichting Binnenstad030•Domplein 22•3512JE Utrecht•KvK 72658568•RSIN 859187792 

Beschermt en bevordert de leefbaarheid van de Utrechtse binnenstad voor bewoners 

omdat bij de eerste keer al een gering aantal bewoners en 

ondernemers aanwezig was en bij de tweede keer alleen de 

aanwezigen van de eerste schouw waren uitgenodigd en daarvan 

weer een klein deel is gekomen. 

• De enquête schiet tekort omdat: 

slechts 51 bewoners in het uitbreidingsgebied ondervraagd zijn; 

er twee keer zoveel bezoekers zijn ondervraagd; deze hebben geen 

idee van de consequenties voor aan- en omwonenden en houden 

daar geen rekening mee; 

verzuimd is bewoners rondom het gebied te enquêteren; 

• Wat de “reacties” (die niet nader gespecificeerd worden) inhouden is 

onduidelijk, en een beroep daarop kan geen dragende betekenis 

hebben voor de besluitvorming.  

4. De evaluatie is ook daarom gebrekkig omdat de evaluatie zonder overleg met 

bewoners en zich voor de belangen van de bewoners opkomende (rechts)personen 

is gevoerd. De gemeente ontbeert op dit moment ook een overlegplatform voor 

overleg met de (binnenstads)bewoners. Het is daarom onbegrijpelijk dat geen acht is 

geslagen op de uitkomsten van 2 petities tegen het voetgangersgebied en een 

enquête. 

5. Los daarvan zijn geen van deze evaluatiemiddelen geëigend om vast te stellen of en 

op welke momenten de verkeersdrukte de maatregel rechtvaardigt. Het sluiten van 

een gebied voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers heeft ernstige 

consequenties voor zowel de bewoners in het voetgangersgebied alsook, vanwege 

de centrumfunctie van de afgesloten gebieden, voor de bewoners daaromheen. Te 

noemen valt: 

• De bewoner kan het woonhuis niet meer op geëigende momenten met 

een geëigend vervoermiddel bereiken; 

• Klusjesmannen, familie, verzorgende, personen met een beperking en 

anderen kunnen niet op geëigende momenten en op een geëigende 

manier bij het woonhuis komen en komen dientengevolge niet of met 

veel extra kosten; 

• Het is vrijwel onmogelijk om met kinderen in het voetgangersgebied te 

wonen: Kinderen kunnen niet meer even met de fiets naar school (of 

elders) gebracht worden; met het gezin op stap gaan wordt onmogelijk 

gemaakt door het gebrek aan geëigende “laad en los” mogelijkheid 

(inclusief een redelijke parkeertijd). 

• De laad- en losregeling zoals die toegepast wordt door ‘Handhaving’ 

is onwerkbaar (zowel voor winkeliers als bewoners) door de eis te 

stellen dat de auto met open deuren geparkeerd moet staan. Dat is 

een eis die niet te rijmen valt met de realiteit van een grote stad.  

• Particuliere bezorgdiensten (juist geëigend in Corona tijden) moeten 

‘nee’ verkopen; boodschappen kunnen dus niet besteld worden en 

zeker niet juist op de tijden dat een bewoner thuis kan zijn.  

• Taxidiensten hebben een vergunning nodig die lang niet alle taxi’s 

hebben; het is daardoor vrijwel onmogelijk om een taxi te vinden die 

langs wil komen;  

• Er is geen redelijke regeling om bij spoed en nood (die geen 

ambulancevervoer noodzakelijk maakt) snel vervoer ter plaatse te 
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krijgen. De persoonlijke veiligheid van bewoners wordt daarmee 

(zonder noodzaak) in gevaar gebracht. Zie het verhaal van een 

binnenstadsbewoner met acute medische klachten.  

• Lees het interview met een ‘voetgangersgebied-bewoner’ op onze 

site. 

6. De nadelige gevolgen van de maatregel mogen niet onevenredig zijn in verhouding 

tot het met de maatregel te dienen doel. Om dat te kunnen vaststellen zal 

vastgesteld moeten worden dat de maatregel nodig is op ieder moment dat de 

maatregel geldt, althans op een zodanig deel van ieder van de weekdagen dat het 

maken van een uitzondering voor rustiger momenten niet in redelijkheid gevergd kan 

worden. Daarvan is echter geen sprake omdat alleen op donderdag t/m zondag 

sprake is van slechts één piekmoment zoals hierboven aangegeven. De maatregel is 

alleen voor die momenten nodig en dan nog met een eenvoudige 

ontheffingsmogelijkheid voor spoedeisende gevallen. Buiten die momenten vergt het 

belang van omwonenden dat geëigende toegang op een eenvoudige manier 

verkregen kan worden, hetzij door de maatregel alleen voor de piekmomenten te 

laten gelden, hetzij -voorzover het gezondheidsbelang van de bezoeker dat 

rechtvaardigt- door een zo beperkt mogelijke uitbreiding om die piekmomenten heen 

met een eenvoudige ontheffingsmogelijkheid voor alle gevallen die het woongenot of 

het gebruiksgenot van bewoners of ondernemers nadelig beïnvloedt.  

7. Gegeven het feit dat vooral op weekdagen vermoedelijk geen of nauwelijks sprake is 

van relevante drukte (in ieder geval niet op alle wegen die nu onderdeel uitmaken 

van de bestreden maatregelen) en gegeven de kenbare belangen van bewoners, 

winkeliers en andere ondernemers bij de toegankelijkheid van het gebied waar zij 

gevestigd zijn en gegeven het belang van omwonenden bij die toegankelijkheid, had 

de gemeente een nauwkeurige bepaling op basis van objectieve gegevens moeten 

doen van de momenten waarop de maatregel met het oog op het gegeven doel 

noodzakelijk is. Door dit na te laten is het besluit, mede gegeven de 

onderzoeksresultaten van Binnenstad030, niet zorgvuldig tot stand te komen en 

ontbeert het besluit een draagkrachtige motivering, terwijl de gemeente zich 

daardoor niet in de gelegenheid heeft gesteld om tot een zorgvuldige en 

evenwichtige belangenafweging te komen. 

8. Daarnaast heeft de gemeente verzuimd te onderzoeken of er alternatieven zijn om 

de ongewenste drukte te voorkomen of meer ruimte voor voetgangers te creëren om 

zodoende: 

• een verdere beperking te bewerkstelligen van de tijden waarop de 

maatregel zonder ontheffingen (behoudens spoedeisende gevallen) 

werkzaam moet zijn; 

• meer ruimte te creëren voor ontheffingen ten behoeve van bewoners 

van het tijdelijk voetgangersgebied en omwonenden. 

Sterker, de door de gemeente voor de uitvoering van een deel van haar taken 

ingeschakelde Stichting Utrecht Marketing blijft doorgaan met adverteren voor meer 

bezoek aan de binnenstad. De gemeente blijft ‘vrijgevallen’ openbare ruimte claimen 

voor (al dan niet tijdelijke) terrassen.  

  

https://binnenstad030.wordpress.com/2020/09/05/levensgevaarlijk-voetgangersgebied/
https://binnenstad030.wordpress.com/2020/09/05/levensgevaarlijk-voetgangersgebied/
https://binnenstad030.wordpress.com/2020/10/31/hoe-woont-het-in-het-bestaande-voetgangersgebied/
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Op deze gronden verzoekt Binnenstad030, mede namens al diegenen die hebben 

aangegeven dit bezwaar te willen ondersteunen, het College van Burgemeesters en 

Wethouders de maatregelen waartegen dit bezwaar zich richt te heroverwegen en  - IN 

OVERLEG met Binnenstad030 mede optredend voor diegenen die mede bezwaar hebben 

gemaakt – de bestreden maatregelen opnieuw vast te stellen met zodanige beperking van 

de omvang daarvan als - gegeven het doel van de maatregel - noodzakelijk is en evenredig 

is in het licht van de nadelige gevolgen voor bewoners en omwonenden.  

 

Utrecht,    november 2020, 

 

Namens Stichting Binnenstad030, 

 

 

 

 

 


