
     

Concept Motie – Verkeersinrichtingsplan herstructurering Barwoutswaarder en aanleg Rembrandtbrug

De raad, in vergadering bijeen op 21 december 2022, gelezen het raadsvoorstel ‘Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan Rembrandtbrug’:

constaterende dat:
1. met het vaststellen van het bestemmingsplan Rembrandtbrug een juridisch en planologisch kader 

wordt vastgesteld voor de aanleg van de Rembrandtbrug en verdere ontsluiting tussen 
Rembrandtlaan en Hollandbaan;

2. dit bestemmingsplan een volgende stap is in een proces waarin van grof naar fijn wordt gewerkt, 
waarbij de precieze uitwerking in de vorm van grondaankopen en samenhang met de herinrichting 
en herstructurering van (een deel van) het bedrijventerrein nog verder moet worden uitgewerkt;

3. er zorgen leven bij de ondernemers op het bedrijventerrein over de toekomstige 
verkeersafwikkeling, voornamelijk ten aanzien van de verkeersveiligheid, de bevoorrading (laden en 
lossen) met vrachtwagens over de wegen op het bedrijventerrein en de bereikbaarheid van de 
ondernemingen,

overwegende dat: 
1. het voorliggende bestemmingsplan nog geen uitsluitend antwoord geeft op deze zorgen, aangezien 

het verder moet worden uitgewerkt in een definitief ontwerp, waarbij een compleet 
verkeersinrichtingsplan een onderdeel moet vormen van het geheel;

2. de aankoop van grond door de gemeente en mogelijke verplaatsing van ondernemers serieus wordt 
overwogen als onderdeel van ‘de puzzel’, waardoor de mogelijkheden om de zorgen rondom 
verkeersinrichting op te lossen toenemen,

verzoekt het college:
1. een verkeersinrichtingsplan voor de herstructuring van het oostelijke deel van het Bedrijventerrein 

Barwoutswaarder (projectgebied brug + zijwegen) op te stellen in overleg met de betrokken 
ondernemers en als uitwerking van het bestemmingsplan en de verdere stappen in de 
herstructurering van het gebied;

2. hierbij in elk geval aandacht te geven aan verkeersveiligheid van alle wegen voor alle 
verkeersdeelnemers en voor bevoorrading (laden en lossen) en bereikbaarheid van ondernemers in 
de toekomstige situatie;

3. hierbij specifiek ook te kijken naar:
a. de mogelijkheden om de (woon)straat Barwoutswaarder zoveel mogelijk vrij te maken van 

vrachtverkeer;
b. de fietsveiligheid, met aandacht voor de oversteekplaats naast de toekomstige 

Rembrandtbrug op de Barwoutswaarder, waarbij de mogelijkheden van een tunnel en 
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tweezijdig fietspad worden onderzocht ook in overleg met de Provincie Utrecht als mogelijke
subsidieverlener;

c. eventuele kansen die verplaatsing van bedrijven kan bieden voor een nieuwe 
verkeersinrichting en deze als onderdeel van de herinrichting en herstructurering mee te 
wegen in ‘de puzzel’.

4. dit verkeersinrichtingsplan tegelijkertijd met de definitieve gunningsbeslissing voor de aanleg van de 
brug en weg aan de gemeenteraad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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