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Geachte leden van de raad,
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2020 nummer 258 van
raadslid Weistra (GroenLinks) van 7 november 2020 over Petitie Blauwkapelseweg.
De gestelde vragen zijn onderaan bijgevoegd.
Vraag 1
Heeft het college zicht op de ontwikkeling van de verkeersdrukte op de Blauwkapelseweg? Is er in de
afgelopen jaren en naar verwachting in de toekomst inderdaad sprake van meer verkeer (fiets,
voetganger, ov, auto?)
Antwoord 1
Op basis van een doorkijk naar 2030 en trendmatige ontwikkelingen verwachten we dat de
fietsintensiteiten groeien. De auto-intensiteiten groeien niet. Op basis van verkeerstellingen kan
worden gesteld dat vanaf het jaar 2017 een overwegende dalende lijn t.a.v. de auto-intensiteiten
zichtbaar is. Zie de intensiteitsgegevens in de bijlage.
Vraag 2
Hoe beoordeelt het college de ontwikkeling van de leefbaarheid en luchtkwaliteit voor aanwonenden
van de Blauwkapelseweg en de verkeersveiligheid in de afgelopen jaren en de nabije toekomst?
Antwoord 2
Leefbaarheid en luchtkwaliteit
Via de NSL-monitoringstool (zie www.nsl-monitoring.nl) kan de berekende luchtkwaliteit in het
verleden (2018) en voor de jaren 2020 en 2030 (beide prognoses) worden bekeken voor de
Blauwkapelseweg. In bijlagen 1 en 2 zijn de waarden voor het jaar 2018 op rekenpunten langs de
Blauwkapelseweg inzichtelijk gemaakt. Er wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarden uit de
Wet milieubeheer voor stikstofdioxide en voor fijnstof (PM10 en PM2,5). Er wordt in 2018 nog niet
voldaan aan de WHO-advieswaarden voor fijnstof. Zie bijlage milieu, plaatje 1. Dit is echter
vergelijkbaar met andere plekken in de stad.
De verwachte waarden voor 2030 zijn in de bijlagen 3 opgenomen. De berekende gehalten
stikstofdioxide zijn beduidend lager dan in 2018. Dit wordt veroorzaakt door lagere
achtergrondconcentraties als gevolg van autonome verschoning van o.a. het wegverkeer. In 2030

wordt langs de Blauwkapelseweg zowel voor PM10 als voor PM2,5 voldaan aan de WHOadvieswaarden. In de bijlage treft u de bijbehorende kaarten aan.
Uit de EU-geluidskartering blijkt dat de geluidsbelasting op de woningen langs de Blauwkapelseweg
maximaal 66 dB bedraagt. Vanuit het ‘Actieplan Geluid Utrecht’ geldt een basisplandrempelwaarde
van 63 dB (is ook de ambitiewaarde vanuit gezondheid) voor woonstraten. Aangezien we in Utrecht
kiezen voor een bundeling van verkeer op een beperkt aantal hoofdwegen, is in het actieplanplan voor
dergelijke wegen een ruimere plandrempel vastgesteld van 68 dB. Deze waarde wordt hier dus niet
overschreden; daarom is de Blauwkapelseweg in het Actieplan Geluid dan ook niet aangemerkt als
knelpuntsituatie. Als het verkeer in de toekomst niet toeneemt, zal dit niet veranderen.
Verkeersveiligheid en ongevallen
Ten aanzien van verkeersveiligheid zijn door de politie sinds 1-1-2015 22 ongevallen geregistreerd.
De ongevallen zijn verspreid over het wegvak. Elk ongeval is er één te veel, maar stadsbreed
vergelijkend staat de Blauwkapelseweg daarmee niet in de top van verkeersonveilige locaties. Zie de
bijlage met ongevallengegevens. Daarnaast weten we dat de V85 (de snelheid die door 85% van de
voertuigen niet wordt overschreden) vanaf de Kardinaal de Jongweg daalt van 50 km/u naar 40km/u
bij de singel. Het grootste deel van het verkeer houdt zich dus goed aan het geldende
snelheidsregime van 50 km/u. Op basis van de feitelijke gegevens kan gesteld worden dat het
verkeersveiligheidsniveau voldoet aan de normen.
Vraag 3
Ziet het college aanleiding tot een hogere prioritering van de Blauwkapelseweg, gegeven deze
ontwikkelingen?
Antwoord 3
Leefbaarheid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid krijgen stadsbreed blijvende aandacht. Op basis
van de gegevens zoals verwoord in antwoord 2 en in vergelijking met andere delen van de stad, geeft
de situatie aan de Blauwkapelseweg geen aanleiding voor een hogere prioritering van deze weg.
Binnenkort vindt nader overleg plaats met betrokken bewoners over de hierboven beschreven
gegevens en de duiding die daaraan wordt gekoppeld.
Vraag 4
Welke werkzaamheden aan de Blauwkapelseweg en nabije omgeving zijn de aankomende jaren
voorzien, zowel in het kader van onderhoud en riolering als bijvoorbeeld de aanleg van de
snelfietsroute? Is de oversteek van de snelfietsroute aanleiding voor aanpassing aan de inrichting van
de Blauwkapelseweg?
Antwoord 4
Er is onderhoud voorzien aan de riolering en de brug over de Biltse Grift. De geplande
onderhoudswerkzaamheden van de Blauwkapelseweg zelf zijn alleen bedoeld om de deklaag te
vervangen. We onderzoeken of het mogelijk is om dan tegelijkertijd iets aan de wegbreedte te doen.
De oversteek van de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort is aanleiding om de kruising t.h.v. de Alexander
Numankade te verbeteren.
Vraag 5
Welke kansen ziet het college voor herinrichting van de Blauwkapelseweg?
Antwoord 5
Gezien het antwoord op vraag 4 zijn er geen aanvullende kansen om over te gaan op een totale
herinrichting. Zoals de weg nu is opgenomen in het Mobiliteitsplan zal daar, ook met de actualisatie,
geen wijziging in worden aangebracht. Het blijft een belangrijke ‘inprikker’ voor het noordelijke deel
van het centrum van de stad voor OV, goederenvervoer en de ontsluiting voor de omliggende wijken.
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Vraag 6
Kan het college een inschatting geven van het benodigde budget voor een herinrichting van de gehele
Blauwkapelseweg en de Kleine Singel of bijvoorbeeld alleen het eerste stuk vanaf Kardinaal de Jong
weg tot aan Alexander Numankade?
Antwoord 6
Zoals beantwoord in vraag 5 zien wij geen aanleiding voor het herinrichting van de Blauwkapelseweg,
en hebben daarom ook geen inschatting van het daarvoor benodigde budget Alleen de kosten voor
de werkzaamheden van de snelfietsroute zijn (voor het niet subsidiabele deel) opgenomen in het MPB
2019 met een bedrag van €455.000. De kosten voor asfaltering worden gedekt uit het
onderhoudsprogramma / de kadernota.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,
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Bijlage 1: Milieu
Plaatje 1 Luchtkwaliteit: berekende gehalten voor het jaar 2018 op rekenpunten langs de
Blauwkapelseweg

Plaatje 2 De berekende gehalten stikstofdioxide

4

Bijlage 2: Verkeersgegevens

In het vigerende model VRU3.4 zien we de volgende aantallen op wegvakken van de
Blauwkapelseweg (van Noord naar Zuid):
1. 2015 mvt/etm, bij benadering 10.400 + 8.900+ 7.400 (= 26.700 mvt/etm modelmatig
over drie delen totaal)
2. 2015 fiets/etm, bij benadering 4.400 + 5.700+ 7.400 (= 17.500 f/etm
modelmatig over drie delen totaal)
3. 2030 mvt/etm, bij benadering 10.800 + 9.000 + 6.900 (=26.700 mvt/etm
modelmatig over drie delen totaal)
4. 2030 fiets/etm, bij benadering 5000+7.500+9.900 (= 22.400 f/etm modelmatig over
drie delen totaal)




voor de auto: geen groei over het totaal van de drie delen
voor de fiets: wel groei

kanttekening:
Trendmatige ontwikkelingen zijn veelal lager voor de auto en hoger voor de fiets.

Ontwikkelingen verkeersintensiteiten
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Ongevallen 2015 tot heden
22 verkeersongevallen door de politie geregistreerd tussen 1-1-2015 en1-12-2020 op de
Blauwkapelseweg. Dit jaar vier ongevallen, waarvan 2 met een gewonde. De Blauwkapelseweg
staat niet in de top van VOC locaties.
2020: 4 ongevallen:
- 7-10-2020: twee personenauto’s – kop staart, geen gewonden
- 22-05-2020: geen gegevens
- 5-2-2020: één voetganger gewond geraakt op kruispunt met Griftstraat, onbekend waardoor.
- 21-1-2020: bromfietser gewond geraakt op kruispunt met Alexander Numankade, onbekend
waardoor.
2019: 1 ongeval:
- 28-10-2019: personenauto en fietser op/nabij oversteekplaats, fietser gewond (16 jaar). Dit
ongeval is ook vanuit ambulance geregistreerd.
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2018: 3 ongevallen:
- 14-9-2018: twee personenauto’s, één bestuurder gewond, andere bestuurder delict (niet
stoppen voor rood licht).
- 13-7-2018: personenauto en fietser (11 jaar) op/nabij oversteekplaats, geen gewonden.
- 13-2-2018: fietser gewond geraakt hoek Gildstraat (73 jaar).
2017: 4 ongevallen:
- 16-10-2017: fietser gewond geraakt (22 jaar)
- 7-10-2017: personenauto tegen vast voorwerp gereden (73 jaar), niet gewond.
- 19-6-2017: geen gegevens bekend
- 25-4-2017: personenauto tegen vast voorwerp gereden op aansluiting Eykmanplein (25 jaar),
niet gewond
2016: 8 ongevallen:
- 12-11-2016: twee personenauto’s, één bestuurder delict (zich zo gedragen dat gevaar/hinder
op de weg ontstaat/kan ontstaan), geen gewonden
- 2-11-2016: onbekend voertuig, bestuurder gewond (73 jaar)
- 31-10-2016: personenauto en fietser, flank, geen gewonden
- 9-9-2016: personenauto en bestelauto, passagier personenauto gewond (10 jaar), kopstaart,
kruispunt
- 10-6-2016: personenauto en los voorwerp, geen gewonden
- 3-4-2016: personenauto (78 jaar) tegen twee verkeersborden, geen gewonden
- 7-2-2016: twee personenauto’s en één onbekend voertuig waarvan inzittende gewond (7 jaar),
flank, kruising met Griftstraat
- 30-1-2016: geen gegevens bekend
2015: 2 ongevallen:
- 17-11-2015: personenauto en fietser, fietser (16 jaar) gewond, flank, kruising met Griftstraat.
- 28-1-2015: snorfietser gewond (40 jaar)
Vanuit de Mobielschademelden app (verzekeraars) is er één ongeval bekend:
- 3-9-2019: personenauto (84 jaar) schade op kruispunt met Alexander Numankade
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Schriftelijke vragen Petitie Blauwkapelseweg
7 november 2020

Gesteld door:
Thijs Weistra, GroenLinks

Vragen

De GroenLinksfractie is benaderd door het recent opgerichte buurtcomité Blauwkapelseweg.
Buurtbewoners realiseren zich dat de Blauwkapelseweg is aangewezen als ‘inprikpunt’ voor
een groot deel
van verkeer voor Utrecht Oost en het oostelijk deel van het centrum. Uit hun eigen
berekeningen blijkt dat
de verkeersdrukte zou kunnen verdubbelen richting 2025. Ze streven naar aanpassingen om
de weg veilig te
houden en de overlast voor aanwonenden te beperken. Ze geven aan graag actief mee te
denken met de
gemeenten naar mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen.
Het bewonerscomité heeft een petitie opgestart (https://www.buurtcomitebkw.com/ ), die
ze te zijner tijd
aan zullen bieden aan de gemeente, maar ze voelen enige urgentie omdat er mogelijk op
korte termijn
kansen liggen om ‘werk-met-werk’ te maken. Zo zijn er geluiden dat het wegdek op korte
termijn zal worden
vernieuwd. Ook betekent voorgenomen aanleg van de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort in
2022 dat er
wellicht aanpassingen gedaan zullen worden aan de Blauwkapelseweg. Ze hebben de
GroenLinksfractie
benaderd om ervoor te zorgen dat dergelijke kansen niet gemist worden en de
Blauwkapelseweg niet
vergeten wordt in de ingewikkelde prioritering van verschillende mobiliteitsprojecten in
Utrecht.
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De GroenLinksfractie stelt daarom graag de volgende vragen aan het college.
1. Heeft het college zicht op de ontwikkeling van de verkeersdrukte op de
Blauwkapelseweg? Is er in de afgelopen jaren en naar verwachting in de toekomst inderdaad
sprake van meer verkeer (fiets, voetganger, ov, auto?)
2. Hoe beoordeelt het college de ontwikkeling van de leefbaarheid en luchtkwaliteit voor
aanwonenden van de Blauwkapelseweg en de verkeersveiligheid in de afgelopen jaren en de
nabije toekomst?
3. Ziet het college aanleiding tot een hogere prioritering van de Blauwkapelseweg, gegeven
deze ontwikkelingen?
4. Welke werkzaamheden aan de Blauwkapelseweg en nabije omgeving zijn de aankomende
jaren voorzien, zowel in het kader van onderhoud en riolering als bijvoorbeeld de aanleg van
de snelfietsroute? Is de oversteek van de snelfietsroute aanleiding voor aanpassing aan de
inrichting van de Blauwkapelsweg?
5. Welke kansen ziet het college voor herinrichting van de Blauwkapelseweg?
6. Kan het college een inschatting geven van het benodigde budget voor een herinrichting
van de gehele Blauwkapelseweg en de Kleine Singel of bijvoorbeeld alleen het eerste stuk
vanaf Kardinaal de Jong weg tot aan Alexander Numankade?
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