
Aan het college van B&W gemeente Zeist 
Postbus 513, 3700 AM Zeist 
Ook per e-mail: zeist@zeist.nl  
cc naar beterzeist@gmail.com       
 
Datum: …………. 

Betreft: Bezwaarschrift verkeersbesluit 0443302; afsluiting viaduct Huis ter Heideweg 
d.d. 30-3-2022 

Geacht college, 

Ondergetekende onderschrijft de bezwaarschriften van Stichting Beter Zeist en van de 
Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide (BBVH) over het bovengenoemde 
verkeersbesluit. De onderbouwing daarin beschouw ik als een integraal onderdeel van 
dit bezwaarschrift. Speciaal wil ik nog het volgende benadrukken.  

• Er bestaat al ca. 40 jaar een goed functionerende directe verbinding tussen Huis 
ter Heide en Zeist via de Huis ter Heideweg. Die is van essentieel belang omdat 
het dorp voor zijn voorzieningen is aangewezen op de kern Zeist. 

• Er is geen sprake van een verkeersprobleem in Huis ter Heide dat een ingrijpen 
door middel van het verkeersbesluit met afsluiting van het viaduct nodig maakt. 
Onduidelijk blijft voor welk probleem de nieuwe verkeerscirculatie een oplossing 
zou zijn. 

• Verkeersonderzoeken en cijfers over ongevallen onderbouwen het besluit niet. 
• Ook is er onvoldoende onderzoek gedaan naar alle effecten van de gekozen 

verkeersvariant 4 en het besloten verkeersbesluit voor Huis ter Heide e.o. 
• Er is geen onderbouwing van nut en noodzaak van een ontsluiting van Huis ter 

Heide Zuid via de Blanckenhagenweg (autoboulevard) met de ovonde. 
• Er is geen onderzoek gedaan naar de kosten voor aanpassing van de 

autoboulevard en ovonde, door de gemeente (en dus inwoners) te betalen noch 
naar de extra (brandstof)kosten per huishouden in verband met het omrijden. 

• Het uitvoeren van het verkeersbesluit leidt tot meer overbelasting van de ovonde, 
tijdverlies, kans op verkeersongelukken en meer belasting van het milieu (meer 
dan 267.000 extra kilometers per jaar door het omrijden, 53,4 ton CO2-uitstoot 
per jaar, waarvoor er 2670 bomen bij moeten komen ter compensatie). 

• Uit de gehouden BBVH-enquête blijkt een overweldigende meerderheid voor het 
openhouden van het viaduct i.p.v. het afsluiten daarvan: 87% van de 40% 
respondenten. Slechts bewoners van ca. 11 woningen ervaren verkeersoverlast. 

• De onderbouwing van de doelmatigheid en de wettelijke grondslag van het 
verkeersbesluit is ontoereikend.  

• Simpele aanpassingen en alternatieven werden niet onderzocht. 
• Als het college bang is voor te veel doorgaand of sluipverkeer door Huis ter 

Heide om vertraging op de ovonde te ontlopen kan het beter bij de provincie 
pleiten voor aanpassing van de ovonde. Het lijkt er zo op dat het college een 
probleem creëert om de provincie te dwingen de ovonde aan te passen over de 
ruggen van de inwoners van het dorp Huis ter Heide, terwijl de provincie 
kennelijk niet over het voorgenomen verkeersbesluit was geïnformeerd.  

• De voorbereiding van de besluitvorming schoot procedureel en inhoudelijk tekort. 



• Hetzelfde geldt voor de noodzakelijke voorlichting over de gevolgen. Zelfs de 
relevante raadsvergadering over het voorstel waren - digitaal i.v.m. 
coronamaatregelen - niet goed te volgen. 

• De toegezegde dialoog met de direct betrokkenen over het Uitwerkingsplan is 
feitelijk nog steeds niet afgerond terwijl er al wel een raadsbesluit is genomen. 
De vraag is waarom de ontwikkelaar het onroerend goed van de fam. Van Essen 
niet wil aankopen om het woningbouwproject zoals eerst bedoeld af te ronden. 

• ………… (optioneel, bijvoorbeeld eigen belang) 

De effecten van de verkeersvariant 4, zoals die naar voren komen in het verkeersbesluit, 
in de verkeersonderzoeken en in de bezwaarschriften van Stichting Beter Zeist en BBVH, 
schaden mijn belangen. Ik vraag dan ook dringend het verkeersbesluit in trekken zoals 
in de genoemde bezwaarschiften is verwoord en onderbouwd.  

In verband hiermee vraag ik het college ook te bevorderen dat de voorgenomen 
verbinding tussen de Blanckenhagenweg (met de autoboulevard) en het zuidelijk deel 
van Huis ter Heide wordt teruggedraaid. Wel kunnen eventuele alternatieve maatregelen 
worden overwogen als die aantoonbaar een verbetering zijn voor de totale 
verkeerssituatie in en rondom Huis ter Heide. 

Hoogachtend, 

Naam:    Mede namens: 
Adres: 
postcode en plaats: 
 

Handtekening 


