Motie
Reg. Nr. M 12.1

Aangenomen, de griffier

Agendapunt 12 – Onttrekkingsbesluit deel oprit Maarssenbroekse Slag.
Onderwerp: Randvoorwaarden Onttrekkingsbesluit Haagstede.
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 14 juli 2020, gehoord de beraadslaging,
vernomen hebbende:
- de bezwaren van veel inwoners, wijkcommissies en stakeholders tegen de afsluiting van
de Maarssenbroekse Slag;
- dat er een grote woningbouwbehoefte bestaat, waarin de wijk Haagstede met 155
grondgebonden woningen deels kan voorzien ten behoeve van honderden
woningzoekenden in Stichtse Vecht;
- dat de geluidsoverlast langs de wijk Bloemstede toeneemt door toename van passerend
verkeer;
overwegende dat:
- de indieners een veilig, gezond en prettig leefklimaat om te kunnen wonen voor nieuwe
en bestaande inwoners heel belangrijk vinden;
- veiligheid en gezondheid belangrijke randvoorwaarden zijn bij de beoordeling van
ingrijpende veranderingen;
- ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan in 2017 het verschuiven van de oprit
en het opheffen van de bestaande toerit als één geheel is gepresenteerd;
- in de destijds beantwoorde zienswijzen ook verwezen is naar het verplaatsen van de oprit;
- dat de verplaatste oprit ook is ingetekend op de plankaart;
van mening dat:
- de wijk Haagstede op een zo kort mogelijke termijn gebouwd moet worden om de grote
behoefte aan woningbouw te kunnen realiseren;
- aanrijtijden van hulpdiensten altijd binnen de daarvoor gestelde normen moeten blijven;
- het afsluiten van de Maarssenbroekse Slag niet tot een verkeerschaos mag leiden;
Draagt het college op:
1. zich maximaal in te spannen voor de door de raad noodzakelijk geachte alternatieve toerit
naar de N230 (Zuilense Ring) en de noodzaak hiervan helder te maken bij de Provincie
Utrecht;
2. geluidswerende schermen te plaatsen, zoals toegezegd in de zienswijzen en commissie
en de Raad hierover om voorfinanciering vragen;
3. verkeersdoorstromingen te optimaliseren door kruispunten en overige voor doorstroming
van belang zijnde zaken goed en veilig aan te pakken;
4. duidelijkheid te verkrijgen bij de hulpdiensten over het binnen de gestelde norm blijven van
de aanrijtijden van politie, brandweer en ambulancedienst.
5. de bewegwijzering aan te passen om het gebruik te stimuleren van de routes
Heldinnenlaan en/of Lage Weide;
6. in overleg te gaan met de inwoners en wijkcommissies over mogelijk te nemen besluiten;

Unaniem

7. de raad dit najaar te informeren over de uitkomsten van de motie en op een later moment te komen met
een nieuw voorstel over alternatieve ontsluiting.

en gaat over tot de orde van de dag.
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