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INLEIDING 

Het Mobiliteitsplan  

Het Mobiliteitsplan (inclusief de daarbij behorende parkeervisie) (‘Plan’) ziet op de stad als 

geheel. Het Plan kijkt naar het jaar 2040, en beoogt vast te leggen hoe Utrecht er dan uit ziet 

en hoe we onszelf dan verplaatsen. Het Plan verwoordt dit als volgt: 

“Utrecht houdt vast aan de keuze om woningen, werkgelegenheid en voorzieningen 

te realiseren in de bestaande stad, met veel aandacht voor de kwaliteit van de 

leefomgeving en het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.” (p.1) Utrecht wil 

dat (vrijwel) iedere wijk een eigen centrum heeft waar sprake is van een mix van 

wonen, werken en andere functies. “Hiermee bieden we mensen meer voorzieningen 

binnen hun bereik. We willen de groei van de mobiliteit opvangen met lopen, fietsen, 

OV en deelmobiliteit. Dit zijn gezonde en ruimte-efficiënte vervoerwijzen. We kiezen 

voor meer ruimte voor groen, spelen en verblijven door verkeers- en parkeerruimte 

anders in te richten. Zo zorgen we voor relatief minder (hinder van) verkeer en een 

betere bereikbaarheid. Alle bestemmingen zijn per auto bereikbaar, maar niet altijd 

via de kortste of snelste route.”(p.1) Besloten wordt deze samenvatting van waar 

Utrecht naar toe wil werken met de volgende woorden: “Utrecht wil een inclusieve 

stad zijn. We werken aan het wegnemen van zowel fysieke als niet-fysieke barrières 

en belemmeringen. Zo kun je voorzieningen zoals supermarkten en scholen goed te 

voet bereiken en zijn er maatwerkoplossingen voor bijvoorbeeld mensen met een 

fysieke of andere beperking. Voor inwoners voor wie er geen geschikt alternatief voor 

de auto is, blijft het gebruik ervan mogelijk.”(p1) 

Laat voorop staan dat Binnenstad030 deze doelstellingen en beleidsuitgangspunten in zijn 

algemeenheid begrijpelijk en passend vindt, ervan uitgaand dat het woon- en leefklimaat van 

de binnenstadsbewoner voldoende geborgd is. Er zijn beleidskeuzes gemaakt die niet 

iedereen in alle opzichten tevreden zal stellen; duidelijk is dat om bepaalde voordelen te 

bereiken er ook nadelen geaccepteerd moeten worden. Niet uit te sluiten is dat sommigen 

zullen vinden dat bepaalde keuzes onevenredig nadeel betekenen en daarom om andere 

oplossingen vragen. Deze zienswijze beoordeelt het Plan (in principe) alleen vanuit de 

positie van de gemiddelde binnenstadsbewoner maar betrekt daar ook het belang van de 

(kleinere) ondernemer in de binnenstad bij.  

Het belang van bewoning in de binnenstad 

Bewoners en ondernemers vormen al eeuwen de ruggengraat van elke stad, zij houden de 

stad trots overeind. De bestuurders van de stad zijn hun vertegenwoordigers, de 

belangenbehartigers van beide groepen. Al 900 jaar bestaat de stad Utrecht bij de gratie van 

haar bewoners. Juist ook voor sociale samenhang, economische groei en behoud van de 

monumentaliteit van de binnenstad is stabiele bewoning van grote waarde. Voor een 

circulaire economie in de Binnenstad is stabiele bewoning een voorwaarde. Daarbij staat 

verscheidenheid aan bewoners voorop want verschillende bestedingspatronen houden 

verschillende soorten bedrijvigheid in leven. Ook blijkt stedelijk gezinsleven telkens weer 

goed voor de economie en bedrijvigheid van de stad. Een levendige toegankelijke 

Binnenstad, daar willen de bewoners zijn, daarom gaan mensen daar wonen. Het is dus in 

het belang van de stad om ervoor te zorgen dat het woon- en leefklimaat in de Binnenstad 

aantrekkelijk blijft voor de bewoners in al hun verscheidenheid. Zij zorgen voor een 

aangenaam verblijfsklimaat voor bezoekers en zijn zo ook van waarde voor de economie 
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van de binnenstad. Als pas bij uitwerking in de toekomst van het Mobiliteitsplan en de 

Parkeervisie mocht blijken dat de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de Binnenstad 

niet voldoet aan de eisen die een aantrekkelijk woon- en leefklimaat stellen, dan schiet het 

Plan tekort. 

Een van de duidelijke adviezen die de Raad voor de Leefomgeving in zijn rapport ‘Toegang 

tot de stad’1 en als ondertitel ‘Hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor 

burgers vormen’ geeft, is dat “bij ruimtelijke visies en grote ruimtelijke plannen (in het kader 

van de Omgevingswet) … vooraf getoetst moeten worden welke gevolgen de plannen 

hebben op de toegang voor verschillende groepen inwoners.” (p.34)  

Het Plan (inclusief de Parkeervisie) is ongetwijfeld een dergelijk ‘groot ruimtelijk plan’ maar 

de aanbevolen toetsing ontbreekt. Het is daarom van belang te bezien in welke mate dit 

Plan voldoende de ondergrens verkent die nodig is om de woon- en leefomgeving van de 

verscheidenheid aan bewoners van de Binnenstad voldoende aantrekkelijk te houden en 

duidelijk maakt dat die ondergrens in alle gevallen leidend zal zijn en in de afweging 

betrokken zal worden.  

De 15 minuten stad 

Wij adopteren graag het concept dat de Raad voor de Leefomgeving in zijn rapport 

introduceert om de leefbaarheid van de stad te garanderen althans wat de Raad (heel 

breed) definieert als ‘toegang’. De RLI ziet drie sleutelfuncties van de stad en oordeelt dat 

voor elk van de stedelijke sleutelfuncties verbetering van de toegang nodig is: Het gaat om 

(1) Publieke voorzieningen, (2) Wonen en (3) Vervoer. Ten aanzien van de laatste adviseert 

de Rli “om als uitgangspunt van het vervoersbeleid in Nederland te kiezen dat alle burgers 

tegen redelijke kosten (in termen van geld, tijd en moeite) de gewenste vervoersbewegingen 

kunnen maken. Dat vertaalt zich in de doelstelling dat voorzieningen binnen vijftien 

minuten te voet, met de fiets of met het ov bereikbaar moeten zijn. Dit betekent dat 

maatregelen nodig zijn die de nabijheid van voorzieningen en de fijnmazigheid van het 

mobiliteitsnetwerk verbeteren.” (p.9). Vanzelfsprekend is die 15-minutentoets ook een toets 

die van belang is om te beoordelen of toegankelijkheid van het wonen voldoende is. 

In feite gaat het hier om een concrete toets die dient om de leefbaarheid van de stad voor 

haar bewoners meetbaar te maken. Binnenstad030 zal daarom die toets voorstellen als het 

gaat om de ondergrens te bepalen van wat de binnenstadsbewoner mag verwachten ter 

bescherming van de toegankelijkheid van zijn leefomgeving.  

Gevolgen voor bewoners onvoldoende in kaart gebracht 

Het Mobiliteitsplan ziet op de stad als geheel maar laat geheel onderbelicht welke 

consequenties het plan heeft voor de bewoners in de verschillende stadsdelen, terwijl in de 

Binnenstad al concrete maatregelen zijn voorgesteld. Het Plan ontbeert een heldere analyse 

van het mobiliteitsvraagstuk in verhouding tot de eisen die het behoud van een gezonde en 

aantrekkelijke woon- en leefomgeving van de bewoner stelt. Binnenstad030 constateert dat 

de consequenties van het Plan voor de bewoners kennelijk niet voldoende ver zijn 

 
1 In september 2020 heeft de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (RLI) een rapport uitgebracht met 
als titel ‘Toegang tot de stad’ en als ondertitel ‘Hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor 
burgers vormen’ (https://www.rli.nl/publicaties/2020/advies/toegang-tot-de-stad-hoe-publieke-
voorzieningen-wonen-en-vervoer-de-sleutel-voor-burgers-vormen). Dit advies is zeer kennelijke van bijzonder 
belang geacht voor het Mobiliteitsplan en de Parkeervisie en het Plan vertoont daar ook kenmerken van. 

https://www.rli.nl/publicaties/2020/advies/toegang-tot-de-stad-hoe-publieke-voorzieningen-wonen-en-vervoer-de-sleutel-voor-burgers-vormen
https://www.rli.nl/publicaties/2020/advies/toegang-tot-de-stad-hoe-publieke-voorzieningen-wonen-en-vervoer-de-sleutel-voor-burgers-vormen
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doorgedacht. Er wordt geen enkele overweging gewijd aan de eisen die de woon- en 

leefsituatie van de bewoners stelt, terwijl het Plan zodanig ruim is opgezet dat bewoners 

onvoldoende daarin onvoldoende bescherming kunnen vinden. Dat maakt dat bij concrete 

uitwerking van het Plan de voor bewoners en bewoning vereiste bereikbaarheid en de 

toegankelijkheid niet hoeft te voldoen aan eisen die een aantrekkelijk en passend woon- en 

leefklimaat stellen.  

Die lacune bestaat in het bijzonder voor de positie van de bewoner van de Binnenstad waar 

het uitgangspunt van et Plan is dat de ruimte zeer schaars is, maar is er evenzeer voor 

bewoners van andere gebieden waar de gemeente de groei van de stad wil concentreren 

(nl. rondom ’knooppunten’; zie p. 30, kopje ‘nabijheid’). Deze zienswijze concentreert zich op 

de ‘Binnenstad’, d.w.z. het gebied binnen de singels. Wat in deze zienswijze wordt 

opgemerkt ten aanzien van de binnenstad zal niettemin in meer of mindere mate ook 

toepasselijk zijn op andere binnenstedelijke knooppunten.  

BEZWAREN VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE BINNENSTADSBEWONER 

Hierna volgt een analyse van de aspecten die voor woon- en leefsituatie van de 
binnenstadsbewoner van belang zijn maar naar het oordeel van Binnenstad030 
onvoldoende duidelijk zijn of onvoldoende specifiek benoemen dat de binnenstadsbewoners 
zich beschermd mogen voelen in hun belang daarbij.  
 
VOETGANGERS 
Een van de doelen van het Plan is “Meer ruimte voor de voetganger”(p.32). Uitgangspunt 
voor beleid is onder meer het gegeven dat in “In en rondom de binnenstad en Utrecht 
Centraal 
… de voetganger steeds meer in de knel [komt]”.(p.22) In de Binnenstad, zo zegt het Plan, 
“is de verkeersruimte schaars en is verblijfskwaliteit van het grootste belang. Fietser en 
vooral voetganger zijn hoofdgebruiker en krijgen prioriteit”. Er is daarnaast een noodzaak 
“om de openbare ruimte te vergroenen en ruimte voor de opvang van water te creëren” 
waarvoor openbare ruimte nodig is, maar dat “zorgt voor een aantrekkelijkere openbare 
ruimte en maakt lopen en fietsen aangenamer”.(p.28) In de Binnenstad rijdt daarom “alleen 
autoverkeer en logistiek verkeer met een eindbestemming in deze zone (te gast).”(p.38) 
Daarnaast is meer “ruimte voor verblijven … nodig in … de binnenstad”.(p.68)  
 
Dit alles leidt tot het volgende beleidsvoorstel ten aanzien van, onder meer, de Binnenstad: 
“De voetganger krijgt een centrale plek … . In … centrum Utrecht … is de voetganger 
(samen met de fietser) hoofdgebruiker. Dit vergt een extra hoge kwaliteit voor voetgangers. 
In de binnenstad … wordt het voetgangersgebied vergroot. In de binnenstad is ook buiten 
het voetgangersgebied meer aandacht voor de voetganger nodig. De voor voetgangers 
beschikbare ruimte is vaak erg beperkt, terwijl het aantal bezoekers aan de binnenstad nog 
sterk zal toenemen. We gaan op zoek naar een passende vorm om de fietser in het 
voetgangersgebied ‘te gast’ te laten zijn, rekening houdend met drukte op bepaalde tijden, 
veiligheid en sociale veiligheid in de rustige uren.” (p.66) 
 
Dit beleidsvoornemen is naar het oordeel van Binnenstad030 passend en goed afgestemd 
op te verwachten ontwikkelingen, maar het mist voldoende concreetheid en nuance als het 
gaat om het gebruik van fiets, auto en transportmiddelen ten behoeve van ondernemingen 
en woonhuizen in de binnenstad. Hier beperken wij ons tot de voorgenomen uitbreiding van 
het voetgangersgebied. Bij de hiernavolgende onderwerpen ‘fietsers’ en ‘auto’s/parkeren’ 
komen nog andere aspecten aan de orde.  
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Het Plan beoogt vergroting van voor de voetganger beschikbare openbare ruimte door met 
name beperking van de parkeerruimte. Opvalt dat geen (kenbare) plaats wordt ingeruimd 
voor het vergroten en verbeteren van de openbare ruimte ten behoeve van de voetganger 
door het verbieden of verminderen van uitstallingen, reclamezuilen en andere niet 
noodzakelijke obstakels en het beperken van terrassen respectievelijk het vergroten van 
doorgangen. Voor de gestalde fietsen verwijzen wij naar het onderwerp ‘fietsen’. 
 
Uitbreiding van het voetgangersgebied stuit op veel bezwaren; niet alleen van degenen die 
daar wonen maar ook van binnenstadsbewoners buiten dat gebied, winkeliers binnen en 
buiten dat gebied en inwoners van Utrecht buiten de binnenstad. Voor bewoners van het 
gebied betekent het een enorme aantasting van hun leefomgeving, hun bereikbaarheid 
(voor dienstverleners, familie en kennissen) en hun woongenot; voor winkeliers een 
aantasting van de (eigenhandige) bevoorrading van hun winkels en bereikbaarheid voor 
klanten. Alle anderen voelen zich voornamelijk aangetast in de bereikbaarheid van de 
gewenste bestemming met de fiets of klagen over de te grote afstanden die zij nu moeten 
lopen om de gewenste bestemming te bereiken. De gemeente heeft tot nu toe geen op de 
gevolgen voor bewoners van een aanwijzing tot voetgangersgebied gericht onderzoek 
gedaan en vele signalen daarover miskend; er is geen acht geslagen op de petitie van 
binnenstadsbewoners of op de enquête die Binnenstad030 heeft gedaan; er is geen 
onderzoek gedaan naar de dagen en uren dat de uitbreiding noodzakelijk was (met het oog 
op Corona dan wel in het algemeen). De ervaring van velen was dat voor grote delen van 
het (op dit moment tijdelijke) voetgangersgebied de gehanteerde dagen en tijden onnodig 
uitgebreid respectievelijk de ontheffende venstertijden veel te beperkt zijn. Niet minder dan 
40 bewoners en winkeliers in het tijdelijke voetgangersgebied (waarvan 25% winkeliers) 
hebben zich dan ook verzet tegen de verkeersbesluiten die de aanwijzing van het tijdelijk 
voetgangersgebied behelsden.  
 
De conclusie van Binnenstad030 is dat een noodzaak tot uitbreiding van het 
voetgangersgebied in de binnenstad voorlopig nog niet gebleken is en ook een definitieve 
uitbreiding van de het winkelgebied niet aan de orde is zolang de effecten van de hierboven 
en hierna genoemde maatregelen niet bekend zijn (het sterk beperken van het commercieel 
gebruik van de openbare ruimte, het weren van ander verkeer dan noodzakelijk 
bestemmingsverkeer in de binnenstad, het weren van langparkeren, het beperken van de 
verkeerssnelheid, het nemen van maatregelen om de uitgaansmogelijkheden in andere 
delen van de stad te vergroten en het staken van campagnes om meer bezoekers te 
trekken).  
 
In het Plan dient in ieder geval opgenomen te worden dat uitbreiding van het 
voetgangersgebied in samenspraak met bewoners en ondernemers alleen dan kan 
worden overwogen als alle de hierboven bedoelde maatregelen onvoldoende effect 
blijken te sorteren en dan slechts als de nadelige effecten voor bewoners (in de 
binnenstad en daarbuiten) en ondernemers van de invoering van een vergroot 
voetgangersgebied deugdelijk zijn onderzocht en in ieder geval een oplossing 
gevonden is voor de toegankelijkheid per fiets van bestemmingen in het (bestaande 
of eventueel uit te breiden) voetgangersgebied en een beter perspectief kan worden 
geboden voor de bereikbaarheid van eigen woning en onderneming. Ook dient de 
noodzakelijke omvang van het voetgangersgebied minimaal eens in de vijf jaar te 
worden geëvalueerd.  
 
Van belang is ook dat opgenomen wordt dat er in de Binnenstad meer verblijfruimte 
(ontmoeting/recreatieve ruimte, speelruimte) speciaal voor bewoners komt, 
bijvoorbeeld op beperkter toegankelijke binnenterreinen. 
 
FIETSERS 
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Utrecht zet in op verdere groei van het fietsgebruik en verwacht dat er in 2040 75% meer 
fietsers zijn. “Met name in de binnenstad (gehele binnenstadsas) en in het stationsgebied 
rondom station Utrecht Centraal (Smakkelaarsveld, Van Sijpestijntunnel) is het niet mogelijk 
of wenselijk om verdere groei op te vangen.” Er worden daarom “nieuwe routes om de 
stedelijke drukte van de binnenstad heen”. Er komen routes “‘om de noord’ via de 
Herenweg, Kaatstraat en Griftpark en via de Weerdsingel … voor fietsers tussen Utrecht 
Noordwest en Utrecht Science Park, evenals de route ‘om de zuid’ via Galgenwaard, 
Koningsweg en Ledig Erf voor fietsers tussen Utrecht Zuidwest en het Utrecht Science 
Park.” (p.72). Utrecht hoopt daarmee de groei van het fietsverkeer door de Binnenstad, te 
voorkomen en met name ook de oost/west verbinding over de Binnenstadsas (Vredenburg, 
Lange Viestraat, Nobelstraat), te ontlasten. (Zie ook hierna onder ‘Ruimtelijke Ordening en 
veiligheid) 
 
Over het fietsparkeerprobleem zegt het Plan dit: “Naast de drukte op de fietspaden, wordt 
door de groei van het aantal fietsen ook het stallen van fietsen op drukke plekken in Utrecht 
problematisch. Enerzijds ontstaat op drukke plekken een tekort op voorzieningen om netjes 
en veilig te stallen en anderzijds vormen verkeerd gestalde fietsen een obstakel voor 
voetgangers en minder validen.” (p.121) Verder weinig meer dan het voornemen tot 
“Uitbreiden inpandige en (tijdelijke) buitenstallingen.” en “Handhaving onveilige en 
belemmerende gestalde fietsen (mits er voldoende stallingscapaciteit in de omgeving 
is.”(pg78) Het Plan voorziet dus niet in een duidelijk prioritering en differentieert al helemaal 
niet naar de verschillende stadsdelen. Het Plan bevat dus geen enkele urgentie om juist in 
de Binnenstad, waar de behoefte om de openbare ruimte te verlossen van fietsparkeerders 
nijpend is (zie hierboven bij ‘Voetgangers’) zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Dit klemt 
temeer omdat pas dan opgetreden gaat worden tegen foutparkeren.  
 
In het Plan dient daarom opgenomen te worden dat de gemeente bij voorrang zal 
inzetten op het op orde te krijgen van fietsparkeren in de drukke delen van de 
Binnenstad zodanig dat gehandhaafd kan worden en voorkomen kan worden dat met 
name uitgeweken moet worden naar de maatregel van uitbreiding van het 
voetgangersgebied.  
 
Voor de meeste binnenstadsbewoners (veelal geen autobezitters) is de fiets hun 
primaire vervoerswijze. Het Plan dient daarom ook tot uitdrukking te brengen dat die 
bewoners in hun fietsgebruik niet – of alleen in uiterste noodzaak - belemmerd mogen 
worden.  
 
AUTO’S/PARKEREN 
Voor de auto is de insteek van het Plan: “goede bereikbaarheid voor noodzakelijk 
autoverkeer”(titel van §6.4). Het Plan zegt inhoudelijk daarover: “We zetten … in op geen 
groei van het autoverkeer (terwijl de stad hard groeit). ….. We zetten echter ook in op 
bereikbaarheid. Het blijft mogelijk om, indien nodig, met de auto bij huis, werk, winkel of 
andere voorzieningen te komen.” en: ”Door grenzen te stellen aan de hoeveelheid 
parkeerplaatsen op de bestemming beperken we automatisch de hoeveelheid auto’s die 
naar die bestemming rijden.”(p.98)  
 
Kennelijk wordt dus autoverkeer van bezoekers aan de Binnenstad (voor winkelen, 
museumbezoek of uitgaan) ook gezien als ‘noodzakelijk autoverkeer’, zodat tot ten minste 
2040 de binnenstadsbewoners en ondernemers voor de noodzakelijke bereikbaarheid van 
hun woning of onderneming voor parkeergelegenheid en hun laad- en losplaatsen moeten 
concurreren met bezoekers voor winkelen, museumbezoek of uitgaan. En dat terwijl het 
Plan ervan uitgaat dat “het aantal bezoekers aan de binnenstad nog sterk zal 
toenemen”(p.66) en gestadig het aantal parkeerplaatsen zal worden verminderd (p.98).  
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Al dat, gevoegd bij het feit dat al vergevorderde plannen bestaan om de Oudegracht en het 
Janskerkhof op afzienbare termijn (5 jaar) parkeervrij te maken en om de 
parkeergelegenheid in de parkeergarage Strosteeg op te heffen, leidt tot de conclusie dat 
het Plan in zijn huidige vorm onvermijdelijk tot een groot tekort aan parkeergelegenheid (ook 
voor laden en lossen) voor bewoners en ondernemers in de Binnenstad zal leiden en dat is 
een onredelijk bezwarend en onaanvaardbaar gevolg voor het woon- en leefklimaat aldaar, 
omdat daarmee de aantrekkelijkheid om zich in de binnenstad te vestigen voor zowel 
ondernemers als een voldoende diverse groep van burgers te veel geweld wordt 
aangedaan. Als, zoals Binnenstadsbewoners zouden mogen verwachten, de resterende 
plaatsen primair bedoeld zullen zijn voor bewoners, dan is duidelijk dat het vinden van 
parkeerplaatsen voor winkel- en recreatiepubliek een steeds frustrerendere inspanning zal 
blijken met alle parkeerexcessen van dien.  
 
Daarbij komt dat er op dit moment in het Plan ook geen voorstel ligt om de parkeerduur in de 
binnenstad te beperken. Het lijkt eerlijker om zo snel mogelijk volstrekt duidelijk te maken 
dat de openbare ruimte in de binnenstad niet langer bedoeld is als parkeerplaats voor 
winkel- en recreatiepubliek door de Binnenstad af te sluiten voor dit soort verkeer. Om nog 
beter invulling te geven aan de wens om meer ruimte voor voetgangers (en fietsers) te 
creëren zal de gemiddelde Binnenstadsbewoner het niet als onredelijk ervaren als de 
langparkeergelegenheid (waarmee een parkeerduur van meer dan zeg 15 -voor inladen-van 
inkopen- tot zeg 30 minuten -voor laden en lossen voor bewoners- bedoeld wordt) binnen de 
Singels wordt opgeheven. Dan is wel vereist dat voldoende langparkeergelegenheid 
aanwezig is binnen zeg maximaal 15 minuten lopen (of zeg ongeveer 750 meter) van de 
woon- of vestigingsplaats. Uiteraard behoudens een medische of andere objectieve 
noodzaak om dicht bij huis te parkeren of een redelijke noodzaak om langer te moeten laden 
of lossen. Onder die voorwaarden voorziet Binnenstad030 geen groot verzet en lijkt die 
maatregel niet onevenredig, afgezet tegen alle andere belangen.  
 
Beleidsmatig lijkt daarom de enige oplossing het afsluiten van de Binnenstad (dus binnen de 
singels) voor alle gemotoriseerd verkeer, behoudens ontheffing voor “noodzakelijk” verkeer, 
ruwweg te definiëren als alle gemotoriseerd verkeer dat een legitieme bestemming heeft in 
de binnenstad. Onder de geschetste voorwaarden voorziet Binnenstad030 geen groot verzet 
tegen een dergelijke afsluiting en lijkt die maatregel niet onevenredig, afgezet tegen alle 
andere belangen.  
 
De technische middelen voor een weinig beheersintensief, effectief, flexibel en soepel 
werkend controlesysteem zijn voorhanden en beproefd. Door middel van elektronische 
kentekencontrole en een goed ontworpen app kan een systeem opgezet worden waarin 
geregistreerde belanghebbenden zelf de kentekens kunnen opgeven van toegelaten 
gemotoriseerd verkeer2.  
 
Bijkomend voordeel is dat sluipverkeer door de binnenstad zo goed als verdwijnt en allerlei 
verkeersbeperkende maatregelen om dat tegen te gaan (zoals afsluiting vanuit een 
bepaalde richting of compartimentering) kunnen worden opgeheven. Bijkomend voordeel is 
ook dat de maatregel zal leiden tot een vergroot gebruik van de parkeergarages aan de rand 
van de binnenstad. Onderzocht zal nog wel moeten worden in hoeverre het wenselijk of 
noodzakelijk is een grotere parkeergelegenheid te creëren nabij de zuidoosthoek van de 
binnenstad zowel in het geval de binnenstad voor alle gemotoriseerd verkeer gesloten zal 
worden als wanneer langparkeren in de binnenstad wordt verboden. Het komt 
Binnenstad030 voor dat in het laatstgenoemd geval het verwijzen van bewoners en 

 
2 Afhankelijk van de (op te geven of gegeven) reden voor gebruikmaking van de ontheffing kunnen daaraan 
voorwaarden worden verbonden zoals duur van het bezoek of de te kiezen route dan wel de te gebruiken 
laad- en losplaats (en mogelijk zelfs een slottijd daarvoor). Bewoners en ondernemers kunnen bijvoorbeeld 
ook urenquota toegewezen krijgen, die zijn afgestemd op het redelijk gebruik.  
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ondernemers naar de in het plan genoemde P&R locaties voor het langparkeren aan de 
buitenrand van de stad niet in overeenstemming is met de geformuleerde maximaal 15 
minuten/750 meter norm. Bijkomend voordeel is ook dat de beprijzing van het 
ontheffingensysteem eenvoudig afgestemd kan worden op draagkracht noodzaak en 
werkelijke beheerkosten.  
 
In het Plan dient daarom in ieder geval uitdrukkelijk te worden opgenomen dat 
maatregelen zullen worden genomen die moeten bewerkstellingen dat voldoende 
parkeerruimte behouden blijft om te voldoen aan de parkeer- en laad – en losbehoefte 
van noodzakelijk bestemmingsverkeer zoals bewoners en hun bezoek, winkeliers, 
bezorging, bevoorrading, laden/lossen, bouw/onderhoud, (huis)arts, gezinszorg, 
invaliden en dergelijke. De invoering van de afsluiting van de Binnenstad voor 
gemotoriseerd verkeer van winkel- en recreatiepubliek dient ernstig overwogen te 
worden. Datzelfde geldt voor een langparkeerverbod in de binnenstad maar dan zal 
wel voldaan moeten zijn aan de maximaal 15 minuten/750 meter norm voor de 
bewoners.  
 
OPENBAAR VERVOER 
Het Plan voorziet erin dat de binnenstad ontlast gaat worden van OV met regionale 
bestemmingen zoals de Bilt en Zeist. Het doel is om “op de binnenstadsas (Sint 
Jacobsstraat/Vredenburg-Lange Viestraat-Potterstraat-Neude-Lange Jansstraat-
Janskerkhof- Nobelstraat-Lucasbrug) meer ruimte voor de voetganger en andere functies, 
zoals groen en verblijfsruimte” te maken. Tegelijkertijd wil de gemeente “de OV-
bereikbaarheid van deze binnenstadsas borgen voor de vele duizenden reizigers met een 
herkomst of bestemming aan deze binnenstadsas.”(p.88) Deze “borging” zal moeten 
bestaan uit het “transformeren van al het OV op binnenstadsas naar speciale OV-lijn voor de 
binnenstad” (p.97). Daartoe wordt lijn 28 aangewezen die het Centraal Station via de 
binnenstadsas verbindt met het USP en Zeist (p.132). Daarnaast voorziet het Plan in een 
“basisnetwerk voor fijnmazigere ontsluiting van de wijken”… “vergelijkbaar met de huidige 
stadslijnen”.(p.91) Anders dan de opmerking dat het “vanwege de leefbaarheid en 
verblijfskwaliteit gewenst het aantal (bus)voertuigbewegingen door de binnenstad niet verder 
te laten groeien”.(p.80), is niet duidelijk hoe -anders dan over de binnenstadsas – het OV 
voor de binnenstadsbewoners (en de bezoekers daarvan) zal zijn geregeld.  
 
In de plannen zullen alleen bezoekers aan de binnenstad die per OV uit de richting 
Zeist/USP komen de reële gelegenheid hebben om op de binnenstadsas uit te stappen. Alle 
andere bezoekers komen aan op CS of Vaartse Rijn. Het is de vraag of daarmee in de 
behoefte aan OV direct naar bestemmingen in de binnenstad voldoende voorzien zal zijn. 
Op dit moment reeds wordt niet voldaan aan de eis van een bushalte binnen 400 meter 
(p.92) op veel plaatsen in de stad. Het OV dat er wel is (lijn 2) is weinig frequent en 
onbetrouwbaar. Waar de bezoekers steeds meer aangewezen zullen zijn op de 
benenwagen is er alle reden om te bezien of een kleinschaliger frequenter (waardoor 
betrouwbaarder) en meer door de verschillende kwartieren rijdend OV haalbaar is dat op 
meer plaatsen aan te houden is om op of uit te stappen met goede aansluiting op de 
belangrijke knooppunten in de directe nabijheid van de binnenstad (en/of de P+R locaties 
buiten de ring). De ondernemers in de Binnenstad en de bewoners daar zullen dan pas 
profiteren van het beoogde fijnmazige netwerk dat ook aan andere wijken wordt beloofd. 
 
In het Plan dient daarom in ieder geval uitdrukkelijk te worden opgenomen dat een 
maatwerkoplossing voor de bereikbaarheid per OV van de binnenstad nodig zal zijn 
van een hogere en fijnmaziger kwaliteit dan tot nu toe het geval is. Onduidelijkheid 
over verbindingen tussen de Binnenstad en de omliggende wijken en knooppunten 
dient weggenomen te worden.  
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RUIMTELIJKE ORDENING EN VEILIGHEID  
Het Plan noemt verschillende uitgangspunten uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU 
2040) die mede de basis vormen voor de doelstellingen daarvan. Dat zijn onder meer (1) 
creëren van ‘Nabijheid’, dat wil zeggen het “concentreren de groei van de stad zo veel 
mogelijk binnenstedelijk rondom knooppunten” en ’Geen groei autoverkeer’, of te wel het 
opvangen van de mobiliteitsgroei “met lopen, fietsen, OV en deelmobiliteit” om zodoende bij 
te dragen “aan gezonde mobiliteit die zo min mogelijk ruimte inneemt en met zo min mogelijk 
hinder gepaard gaat”. (Alles p.30)  
 
Beide uitgangspunten beogen de ongewenste mobiliteit te verminderen. Maar de 
Binnenstad heeft last van een te grote bezoekersdruk en heeft behoefte aan meer 
maatregelen om die te verminderen. Dat zijn in ieder geval maatregelen om de 
uitgaansmogelijkheden in andere delen van de stad te vergroten zodat de bezoekerslast van 
uitgaanspubliek voor cultuur, horeca, evenementen en winkelstraten beter over stad te 
verdelen is en de binnenstad ontlast wordt. Daarnaast is onbegrijpelijk dat desondanks nog 
steeds campagnes worden gevoerd om nog meer bezoekers naar de Binnenstad te lokken. 
Nogal opvallend blijven beide aspecten ongenoemd, hoewel van ontlastende maatregelen in 
dat opzicht ook een aanmerkelijk effect verwacht mag worden op de mobiliteit en er 
aanleiding is ook in deze opzichten beleid te voeren om die druk te verminderen.  
 
Het is daarom wenselijk dat de noodzaak van integrerend (en flankerend) beleid in 
voornoemde zin uitdrukkelijk in het Plan wordt opgenomen. 
 
Daarnaast is eigenlijk niet goed te begrijpen waarom het Plan niet voorstelt om van de 
wegen in de gehele Binnenstad een ‘erf’, zeg maar een ‘stadserf’ te maken. Dit type weg is 
bedoeld om een gebied te markeren waar de verblijfsfunctie (lopen, spelen, ontmoeten 
enzovoorts) prioriteit heeft boven de verkeersfunctie van de weg. Het kan worden toegepast 
in binnensteden, winkelgebieden en stationsgebieden. Het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 (RVV) bepaalt ten aanzien van een ‘erf’: 

• Voetgangers mogen de gehele breedte van de straat benutten om te lopen; 

• Er mag niet sneller dan 15 kilometer per uur worden gereden; door alle 
weggebruikers, behalve voetgangers!; 

• Er mag alleen geparkeerd worden op daarvoor aangegeven plaatsen. 
De wettelijke regeling lijkt bij uitstek gericht op precies datgene wat op verschillende 
manieren tot uitdrukking wordt gebracht ten aanzien van de gewenste prioriteit van de 
voetganger (en de fietser)  in de binnenstad. een belangrijk aspect is dat de onveiligheid als 
gevolg van het verschil in snelheid in belangrijke mate opgeheven door de beperking van de 
snelheid van auto’s, scooters, bakfietsen én (al dan niet elektrisch ondersteunde) fietsers. 
Een dergelijke maximumsnelheid maakt de integratie van auto, fiets en voetganger 
makkelijker en komt ontegenzeggelijk ook de bescherming van het wervengebied ten goede, 
waar (anders dan op dit moment de suggestie is) niet alleen beperking van gewicht maar 
juist ook van snelheid belangrijk zal blijken. De toepasselijke wettelijke regeling kan 
desgewenst nog aangevuld worden met bestuursrechtelijk te sanctioneren voorschriften te 
verbinden aan de te verlenen ontheffingen van een algemeen geldende sluiting van de 
Binnenstad voor motorvoertuigen.  
 
In het Plan dient daarom in ieder geval uitdrukkelijk te worden opgenomen dat het 
aanwijzen van (een groot deel van) de Binnenstad als erf (stadserf) in combinatie (bij 
voorkeur) met de hierboven gesuggereerde geslotenverklaring van de Binnenstad 
voor alle gemotoriseerd winkel- en recreatiebezoek, tot de voorkeursoplossingen 
behoort voor de specifieke mobiliteitsproblematiek van de Binnenstad.  
 
In dit verband nog een enkele opmerking over de voorgestelde aanpak van de zgn 
‘binnenstadsas’, de oost/west verbinding van Vredenburg tot Nobelstraat.  
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De Binnenstadsas wordt gezien als één van de grotere knelpunten in de Binnenstad. De 
zware belasting met fietsverkeer en OV maakt deze ‘as’ een barrière en scheidslijn die niet 
makkelijk te doorkruisen valt voor voetgangers en ander dwarsverkeer. Het scheidt het 
noordelijk deel van de Binnenstad van het zuidelijker deel op een onwenselijke manier. Het 
mobiliteitsplan focust zich op verbetering van de positie van de voetganger en stelt daartoe 
vrij drastische ingrepen voor. In het plan wordt voorgesteld om fietsers te gaan ‘verleiden’ 
om meer Noordelijke of Zuidelijker routes om de Binnenstad heen te gebruiken. Daarnaast 
wil men ook het autoverkeer verminderen. Beoogd is dit te bereiken door personenauto’s en 
bestelwagens te weren door een nieuwe compartimentering en het OV over de as te 
reduceren. Het Plan stelt voor het aantal regio buslijnen tot slechts één terug te brengen en 
ook stadsbussen tot een minimaal niveau te beperken. De Binnenstadsas zou daarmee 
tegelijkertijd veiliger worden voor de zwakkere weggebruikers, maar het zwaardere 
vrachtverkeer zou wel kunnen blijven rijden over de OV-baan. 
 
Binnenstad030 heeft ernstige twijfel over de vraag of het werkelijk lukt om de fietsersstroom 
over de binnenstadsas te beperken als geen andere maatregelen worden genomen dan die 
worden voorgesteld en of die voorgestelde maatregelen wel de meest effectieve en 
wenselijke zijn, gegeven ook het belang van de binnenstadbewoner bij bereikbaarheid. 
Veeleer dringt de gedachte zich op dat de combinatie van een aanwijzing tot erf (of in ieder 
geval de beperking van de snelheid tot 15 km/u) in combinatie met een beperking van het 
binnenstadsverkeer tot het noodzakelijk bestemmingsverkeer juist ook op de binnenstadsas 
kan leiden tot een zodanige vertraging van de verkeersstromen dat met name de stroom 
fietsers veiliger de Binnenstad kan doorsteken en hierdoor wellicht beperking van het 
busverkeer minder nodig is, wat het weer makkelijker maakt de binnenstadsbewoner een 
betere kwaliteit OV te bieden.  
 
Ook voor de oplossing van de problematiek van de binnenstadsas is voornoemde 
combinatie van beperken van de snelheid en geslotenverklaring een ernstig te 
overwegen perspectief dat in het Plan dient te worden opgenomen.  
 
BEVOORRADING 
Het Plan stelt dat het “een uitdaging [is] om de groei van bevoorradingsstromen duurzaam 
en efficiënt te organiseren”(p.28). Ten aanzien van de te bereiken resultaten vermeldt het 
plan niet meer dan dit  

• voor “bevoorrading van winkels en andere logistieke stromen [we] stimuleren meer 
gebruik te maken van vervoer over water, meer te bundelen, data-gedreven toegang 
tot (bepaalde delen en tijden van) de stad en indien mogelijk gebruik te maken van 
kleinere en schonere voertuigen.”.(p.60) 

• Op de pagina’s 112 t/m 116 staan allerlei gedetailleerdere plannen en voornemens, 
maar weinig concrete te bereiken mijlpalen. 

 
De bevoorrading in de binnenstad is al jarenlang een bron van overlast. Het heeft daarom 
grote urgentie dat op afzienbare termijn concrete maatregelen worden genomen om die 
overlast (die overigens niet alleen in de logistieke sfeer liggen) te verminderen. 
 
In het Plan dient in ieder geval uitdrukkelijk een implementatieplan met streefdata te 
worden opgenomen zodat op afzienbare termijn (3 jaar?) de meeste overlast zal zijn 
weggenomen.  
 
Het hierboven genoemde voorstel tot invoering van een elektronisch systeem van 
toegangscontrole kan daartoe mede gebruikt worden (zoals kennelijk ook al overwogen 
wordt.  
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TOT SLOT 
Wij zijn voorshands teleurgesteld dat dat het Mobiliteitsplan (als in zoveel gevallen) zo 
weinig rekenschap geeft van de waarde die bewoning van de Binnenstad voor die 
Binnenstad heeft. Stabiele en diverse bewoning is van grote waarde omdat het de sociale 
samenhang bevordert die een stad zijn karakter geeft en de veiligheid bevordert. Daarnaast 
vergroot stabiele bewoning de zorg voor de omgeving en bevordert die instelling bijzondere 
zorg voor het behoud van de monumentaliteit van de binnenstad. De bijdrage daarvan en 
van de daarmee gepaard gaande investeringen en koopkracht aan de economie van de 
binnenstad kan niet te laag worden ingeschat.  
 
Het past daarom niet om zo achteloos met het belang van de binnenstadsbewoner om te 
gaan, zoals ook de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur zo duidelijk aangeeft. 
Vandaar de dringende oproep in de definitieve versie van het plan en de visie rekenschap te 
geven van de hierboven geschetste gevolgen die het Plan en de visie hebben voor de 
binnenstadsbewoner en hen de geruststelling te geven dat hun belangen op adequate 
manier geborgd zullen zijn. 
 
Utrecht 13 januari 2021, 
Namens Stichting Binnenstad030, 

  

Ellen van Aken Peter Hustinx 

secretaris penningmeester 

 

 


