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Betreft: reactie Lage Weide op moties Kwadrant/Planetenbaan

Geachte Raadsleden,
Namens de bedrijven van Bedrijventerrein Lage Weide – georganiseerd via Parkmanagement Lage
Weide – willen wij reageren op een drietal moties die tijdens de commissievergadering Fysiek
Domein op 12 mei aanstaande behandeld worden.
Motie Maarssen 2000 e.a. Samenwerken aan een verkeersveilige omgeving
In deze motie wordt overwogen dat een aantal elementen niet is meegenomen bij het
verkeersonderzoek door Arcadis. Genoemd wordt onder andere het verkeersonderzoek van Lage
Weide. Inmiddels is dit onderzoek afgerond en gepubliceerd. Het rapport en bijlagen vindt u hier.
https://lageweide.nl/nieuws/uitkomsten-verkeersonderzoek-lage-weide/
Wij zijn het eens met de oproep aan het College om de Maarssenbroekse slag open te houden totdat
alternatieven zijn onderzocht en voorgelegd aan de raad. We zijn het ook eens met de constatering
dat het mobiliteitsvraagstuk zich niet beperkt tot de gemeentegrenzen.
In de motie wordt ook opgeroepen tot een onderzoek en hierin toe te werken naar een integraal
mobiliteitsplan en meer aandacht voor gezondheid en veiligheid. In beginsel zijn wij het hiermee
eens. Echter, er is al veel onderzoek gedaan en er zijn veel data beschikbaar. Een dergelijk groot
onderzoek kost veel tijd en geld. De vraag is of dit de meest effectieve manier van besteding van tijd
en middelen is.
Wijzelf zien daarom misschien nog wel meer in een groot bestuurlijk overleg waarbij naast de
wethouders uit Stichtse Vecht, ook bestuurders van de gemeente Utrecht, de Provincie Utrecht en
Rijkswaterstaat deelnemen. In een dergelijk overleg zou de samenhang tussen de plannen met
impact op mobiliteit van de verschillende overheden besproken kunnen worden en kan men hopelijk
tot afspraken komen, waar alle inwoners blij van worden.
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Motie CDA: Proef oprit Floraweg richting Maarssenbroekseslag
Het CDA roept in deze motie op om gedurende een proefperiode van 14 dagen de oprit van de
Floraweg naar de Zuilense Ring af te sluiten om te onderzoeken of de bevindingen uit het onderzoek
stroken met de praktijk. Een dergelijke pilot is een uitstekende manier om te ontdekken of de
verkeersmodellen overeenstemmen met het menselijk gedrag.
We plaatsen echter een kanttekening en dat is dat het verkeer veel minder druk is sinds de
intelligente lockdown van kracht is geworden. De maatregelen worden stapje voor stapje versoepeld,
waardoor het weer drukker wordt. Echter, de vraag is of mensen op dezelfde manier blijven reizen
als voorheen. Misschien gaan meer mensen met de auto, omdat ze het OV willen mijden. Of blijven
mensen meer thuiswerken, waardoor er minder verkeer op de weg komt. Niemand weet het. Het is
dus de kunst om een representatieve periode te kiezen, zodat je ook na corona iets hebt aan de
bevindingen. Een schoolvakantie is niet meer de enige omstandigheid om rekening mee te houden.
Motie GroenLinks Doelgericht op weg naar een schoon en gezond leefklimaat Stichtse Vecht
In deze motie wordt onder meer opgeroepen om een klimaattop te organiseren. Mocht deze motie
worden aangenomen, dan willen we vanuit Lage Weide graag hieraan bijdragen in de voorbereiding
en de top zelf.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of nadere informatie wensen, neem dan
gerust contact op.
Met vriendelijke groeten,
Josien van Breda-Hoekstra
Directeur-Bestuurder St Parkmanagement Lage Weide
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