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Voortgang Haagstede 
 

Het bestemmingsplan Haagstede is in 2017 door uw raad vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. De realisatie 

van deze nieuwe woonwijk duurt langer dan verwacht. Belangrijke oorzaak hierin is de onttrekking van de huidige 

aansluiting naar de N230 en het onderzoek naar een alternatieve aansluiting.  

 

Tijdens de informatieve commissie fysiek op 16 maart 2021 zijn de voorlopige onderzoeksresultaten gepresenteerd 

om tot een alternatieve toerit te komen. Op 15 juli 2021 bent u voor de laatste keer geïnformeerd over de 

voortgang van dit proces.  

 

Na 15 juli 2021 is de studie naar de alternatieve toerit met de ontwikkelaar en de Provincie Utrecht voortgezet. 

Voor de gemeente is daarbij het uitgangspunt dat er op ieder moment een ontsluiting is vanaf de Floraweg naar de 

N230. De realisatie van een alternatieve toerit naar de N230 is een uitdagende opgave die veel tijd (voorbelasting 

van de grond en bouwtijd) en geld vraagt. 

 

In november 2021 heeft de ontwikkelaar een voorstel gedaan om sneller tot realisatie van Haagstede te komen. Dit 

sluit aan en speelt in op de grote vraag naar woningen. Het voorstel om tot een snelle woningbouw in Haagstede te 

komen is uitgewerkt in concrete afspraken.  

Haagstede in fasen 

Er is gekozen Haagstede in twee fasen te ontwikkelen. Fase-A (139 woningen) en een fase-B (16 woningen).  

Fase-A:  

 De huidige ontsluitingsweg naar de N230 blijft bestaan. 

 De 139 woningen omvat ook de 48 sociale koopwoningen. 

 De ontwikkelaar kan hierdoor sneller 90% van het plan Haagstede realiseren.  

 Als onderdeel van Fase-A realiseert de ontwikkelaar een extra geluidswerende voorziening langs de 
huidige toerit N230. 
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Fase-B: 

 Er wordt geen alternatieve aansluiting aangelegd zoals eerder is onderzocht en overlegd met de provincie 
Utrecht. 

 Onttrekking van de huidige toerit is niet mogelijk omdat er geen alternatieve aansluiting komt, tenzij de 
lopende provinciale studie naar de toekomst van de N230 het wel mogelijk maakt. 

 Fase-B bestaat uit 16 grondgebonden woningen. Deze woningen kunnen alleen gebouwd worden als de 
huidige ontsluitingsweg aan de openbaarheid is onttrokken. 

 

De ontwikkelaar en het college hechten veel waarde aan het snel realiseren van fase-A (90% van de woningbouw 

en de inrichting van het openbaar gebied) en accepteren dat fase-B met deze afspraken mogelijk niet wordt 

gerealiseerd. 

Verkeersstructuur 

De huidige verkeersstructuur blijft met deze afspraken zoals deze nu is. In fase-A wordt het autoverkeer met een 

rotonde aangesloten op de Floraweg volgens het geldende bestemmingsplan. Daarmee is de beantwoording van 

motie M-93 (Randvoorwaarden onttrekkingsbesluit Haagstede) en toezegging T-294 (beantwoording M-93) 

afgehandeld. Het langzaam verkeer van en naar Haagstede gaat via een extra fietsverbinding naar het Kwadrant. 

Overleg met inwoners en bewonerscommissies 

Vanaf de zomer 2021 is er in de participatiegroep overlegd met een aantal omwonenden over de ontwikkeling van 

het project Haagstede. Tijdens deze overleggen is het belang van langzaam verkeersroutes herhaaldelijk 

aangegeven, net als de noodzaak van het behoud van een verkeersontsluiting vanaf de Floraweg naar de N230. 

Tijdens deze overleggen zijn met hen geen afspraken gemaakt. De ontvangen input heeft bijgedragen aan de 

afspraken die nu zijn gemaakt met de ontwikkelaar.  

 

De komende periode stelt de ontwikkelaar het plan Haagstede op onderdelen bij door de genoemde fasering uit te 

werken. Voordat de realisatie van het plan Haagstede echt kan starten moet de ontwikkelaar nog een vergunning 

ontvangen. Deze wordt in de loop van 2022 verwacht. 

Tekeningen Fase-A en Fase-B 

Onderstaand zijn de tekeningen voor zowel Fase-A als Fase-B opgenomen.  

 

 
Figuur 1: Fase-A 
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Figuur 2: Fase-B 
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