
Memo 
 
Aan: raad
Van: college
Datum: 23 juli 2018
Onderwerp: Vertraging reconstructie kruispunt Groene Zoom-Heiligenbergerweg-

Noorderinslag (K 13)

Aanleiding
Onlangs zijn de werkzaamheden aan het drukke kruispunt Groene Zoom-
Heiligenbergerweg-Noorderinslag (K 13) van start gegaan. De aanleiding voor deze 
reconstructie is u bekend. 

Volgens planning zou dit project uiterlijk eind augustus 2018 worden afgerond. 
Inmiddels is duidelijk dat dit niet gaat lukken. De oorzaak hiervan is dat een 
beschermde roofvogel (sperwer) tijdens de uitvoering één van de bomen in de 
omgeving van de bijentuin als broedplaats had uitgekozen. Op grond van de Wet 
natuurbescherming genieten roofvogels strenge bescherming. Om verstoring van de 
broedplaats te voorkomen, konden de werkzaamheden aan de noordzijde van de 
Groene Zoom dus niet volgens planning worden uitgevoerd. Inmiddels heeft het 
sperwerjong het nest verlaten. 

Omdat een sperwernest (een horst) ‘jaarrond’ beschermd is, moet bij de provincie 
Utrecht ontheffing worden aangevraagd om de werkzaamheden alsnog volgens plan 
te kunnen realiseren. Dit is een procedure met een doorlooptijd van maximaal een 
half jaar. 
In het slechtste geval zou dit betekenen dat pas eind dit jaar duidelijk wordt of een 
ontheffing kan worden verleend en zo ja welke voorwaarden daaraan worden 
verbonden. 

Wanneer de provincie de ontheffing weigert, dan houdt dit in dat 1 van de 2 geplande 
rechtsaf- stroken niet gerealiseerd kan worden. het gaat dan om de afslagstrook voor 
verkeer dat komend vanuit noordelijke richting van de Groene Zoom de 
Heiligenbergerweg op wil rijden.
Dat zou een grote tegenvaller zijn, omdat de beoogde verbetering van de 
doorstroming voor alle verkeersdeelnemers daardoor slechts voor een  deel 
gerealiseerd kan worden. 

Vooralsnog hopen wij dat het door uw raad vastgestelde plan ongewijzigd kan 
worden gerealiseerd. De ontheffingsaanvraag is intussen ingediend bij de Provincie.
Er is ambtelijk contact gelegd met de afdeling die over de behandeling van de 
aanvraag gaat. Wij zijn positief gestemd over de uitkomst van de 
ontheffingsaanvraag. Bij de provincie zullen wij aandringen op een versnelde 
behandeling van deze ontheffingsaanvraag. 

Gevolgen hiervan:   
 bij het verlenen van een ontheffing in december 2018 kunnen de 

werkzaamheden aan de kruising pas in het voorjaar van 2019 worden 
afgerond. In afwachting van de uitkomst van de ontheffingsaanvraag is/wordt 
een tijdelijke maar wel veilige situatie gecreëerd, waaronder het tijdelijke 
afsluiten van de nieuwe fietsoversteek Heiligenbergerweg;

 de vertraging leidt tot een kostenoverschrijding, omdat de aannemer hier 
terug voor moet komen en opnieuw een omleidingsroute voor het verkeer 
moet plaatsen. Hiervoor zal te zijner tijd een aanvullend raadskrediet 



beschikbaar gesteld moeten worden.  Zodra meer bekend is over de uitkomst 
van de aanvraag wordt u nader geïnformeerd;

 om de werkzaamheden te zijner tijd te kunnen afronden, zal het noordelijk 
deel van de Groene Zoom gedurende een aantal weken geheel of gedeeltelijk 
moeten worden afgesloten voor autoverkeer. Dat zal hinder met zich 
meebrengen; 

 in afwachting van de realisatie van de rechtsaf strook wordt de inmiddels 
aangelegde voetgangersoversteekplaats op de Heiligenbergerweg om 
verkeerstechnische redenen nog niet opengesteld. 


