Gedeputeerde Schaddelee heeft eerder de toezegging gedaan om de reactie op de brandbrief van de
taxibranche te delen met de Staten. Hierbij ontvangt u de volgende documenten:
-

Oplegmemo aan de commissie waarin tevens de vraag van de VVD is beantwoord (“Is het
mogelijk om wel in de weekenden en/of avond-nacht gebruik te maken van de
Leidseveertunnel?”);
Reactiebrief van de portefeuillehouder;
Raadsbrief gemeente Utrecht;
Brandbrief taxibranche.

MEMORANDUM
2021MM150

DATUM

17-11-2021

AAN

Provinciale Staten

VAN

Arne Schaddelee

DOORKIESNUMMER

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP

Reactie ingekomen brief TRU d.d. 2-11-2021

Geachte Statenleden,
Vanuit Taxiplatform Regio Utrecht (TRU) is op 2 november een brief ontvangen door Gedeputeerde Schaddelee,
met in kopie de verschillende Statenfracties. In deze brief is onvrede geuit over het afsluiten van het HOV-viaduct
over de Van Sijpesteijnkade en de Leidseveertunnel voor taxiverkeer. Bijgaand vindt u mijn antwoord, waarin de
keuze voor het genomen verkeersbesluit op de bus/trambaan op het HOV-viaduct over de Van Sijpesteijnkade en
in de Leidseveertunnel wordt uitgelegd. Tevens is bij dit antwoord een Raadsbrief van de Gemeente Utrecht
bijgevoegd, welke als bijlage bij het antwoord aan TRU is verstuurd.
Geprobeerd is om de taxibranche zo veel als veiligheidstechnisch mogelijk is tegemoet te komen, wat er toe heeft
geleid dat er positief van het eerdere verkeersbesluit is afgeweken en taxi’s in één richting van gecombineerde
bus/trambaan in de Leidseveertunnel gebruik mogen maken.
In de Statenvergadering van 10 november 2021 is door de VVD gevraagd om toe te lichten of er ’s nachts of
tijdens de weekenden een uitzondering op het gebruiksverbod van de Leidseveertunnel gemaakt kan worden. Op
dit moment zijn deze uitzonderingsmomenten niet opgenomen in het besluit om taxi’s te weren in de
Leidseveertunnel, vanwege onderstaand genoemde reden.
Na de vervoerkundige koppeling rijden er in het weekend en ‘s avonds trams van de halte Utrecht Centraal
Jaarbeurszijde (UCJ) naar halte Utrecht Centraal Centrumzijde (UCC) en vice versa, waarbij deze trams dus door
de Leidseveertunnel rijden. Daarnaast kunnen er ’s nachts incidenteel lege materieelritten plaatsvinden vanaf de
remise in Nieuwegein naar halte UCC of worden er testritten uitgevoerd op het tracé. Nachtelijke momenten dat
er geen trams van de Leidseveertunnel gebruik maken zijn hierdoor van onregelmatige aard en dermate kort dat
een speciale regeling voor de nachtelijke uren veiligheidstechnisch niet is aan te bevelen.
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Geachte heer Ligtenberg,
In deze brief reageren we op uw schrijven van 2 november 2021 met kenmerk: 9253956. Wij vinden het net als
u belangrijk dat u en de chauffeurs goed geïnformeerd zijn over de veranderingen in het stationsgebied.
Daarom hebben we de TRU het afgelopen jaar meerdere keren gesproken tijdens ons afstemmingsoverleg
samen met de gemeente. Hierin hebben we u geïnformeerd over het project Vervoerkundige Koppeling Plus
(VK+), het besluit en de achtergronden. Via deze weg willen u uitgebreider meenemen in de afwegingen die
gemaakt zijn om tot de uiteindelijke besluiten m.b.t. het HOV-viaduct over de Van Sijpesteijnkade en de
Leidseveertunnel te komen.
De Sneltram Utrecht - Nieuwegein / IJsselstein (SUNIJ-lijn) en de Uithoflijn (UHL) zijn sinds de openstelling van
de Uithoflijn in 2019 technisch aan elkaar gekoppeld. Trams die op de Uithoflijn rijden kunnen hierdoor van en
naar de remise in Nieuwegein worden gebracht. De beide lijnen zijn nog niet vervoerkundig verbonden, trams
met reizigers mogen nog geen gebruik maken van deze doorgaande verbinding. Om dit reizigersvervoer met
langere 75-meter trams mogelijk te maken is het project VK+ gestart. De gemeente en provincie Utrecht trekken
samen op binnen dit project.
De provincie is verantwoordelijk voor de trambaan en dus ook de gecombineerde tram/busbanen, de gemeente
is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. In de Leidseveertunnel en de aansluitende kruisingen komen deze
twee aspecten zodanig samen dat gemeente en provincie hebben besloten om de verkeersbesluiten samen
voor te bereiden en dat de communicatie hierover wordt verzorgd door de gemeente Utrecht.
Na het openstellen van de Uithoflijn in 2019 zijn er besluiten genomen over het medegebruik van de
combineerde bus/trambaan. Hierin is opgenomen dat taxi’s niet op trambanen zijn toegestaan. In de
bijgevoegde brief van de gemeente Utrecht wordt dit verder toegelicht.
Vanwege de veiligheid van reizigers en bestuurders en het beperken van het risico op stremmingen in het
openbaar vervoer is er een integrale veiligheids- en doorstromingsanalyse gemaakt. Deze analyse is een
onderdeel van het veiligheidsdossier dat als basis dient voor de indienststellingsvergunning om met passagiers
te mogen rijden. Hierin is vastgesteld wat het effect is van de aanwezigheid van overig verkeer (taxi’s,
hulpdiensten en ontheffingshouders) op de veiligheid en doorstroming van de gecombineerde bus/trambaan. Bij
deze analyse zijn ook de bij ons bekende incidenten tussen tram, bus en taxi meegenomen. Een aantal
conclusies zijn hieruit naar voren gekomen:
•
De Leidseveertunnel en het HOV-viaduct zijn voor het bus- en tramverkeer een essentiële schakel.
Een eventueel incident zal ervoor zorgen dat het openbaar vervoer in het gehele stationsgebied en ver
daarbuiten verstoord wordt. Andere routes voor bus en tramverkeer zijn beperkt.

•

•

Een scheiding van tramverkeer en overig verkeer is noodzakelijk in de Leidseveertunnel. Daarnaast is
het vanwege de beperkte ruimte in de Leidseveertunnel noodzakelijk een inhaalverbod toe te passen
en te handhaven voor al het verkeer.
Bussen en trams staan in direct contact met de verkeersleiding. Bij incidenten kan deze
verkeersleiding direct contact opnemen met de bestuurders en direct worden bijgestuurd.

Naar aanleiding van de bovenstaande analyse is een nieuw besluit genomen over de aanwezigheid van het
overige verkeer in de Leidseveertunnel. In het oude besluit konden taxi’s in beide richtingen geen gebruik
maken van de Leidseveertunnel. Volgens de safety board en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport
(ILT) was het niet veilig genoeg en als er incidenten zouden plaatsvinden, waren die te ontwrichtend voor het
gehele openbaar vervoer in de stad. In het nieuwe besluit komen we de taxibranche zoveel mogelijk tegemoet
als veiligheidstechnisch mogelijk is. In het nieuwe besluit is een onderscheid gemaakt tussen verkeer in een
oost-west richting (vanaf Vredenburg naar Westplein) en verkeer in een west-oost richting (vanaf Westplein
naar Vredenburg). De details wat het nieuwe besluit inhoudt, verwijzen we naar de bijgevoegde brief van de
gemeente Utrecht.
Door dit nieuwe besluit vervalt ook de pilot. Meteen vanaf de start van de koppeling zijn de taxi’s in één richting
van de Leidseveertunnel toegestaan. Wel gaan we de effecten van het toelaten van taxiverkeer in een oostwest richting monitoren. Dit doen we om helder te krijgen of de combinatie van taxiverkeer en tramverkeer goed
verloopt en of de gebruikers van de tunnel zich aan het inhaalverbod en de snelheidsbeperking van 30km per
uur houden. Dit zijn ook de voorwaarden om taxiverkeer in één richting door de Leidseveertunnel toe te laten.
De gemeente Utrecht informeert de taxichauffeurs over veranderingen via de digitale taxinieuwsbrief en haar
website. Dat doet de gemeente ook over de aankomende veranderingen. Daarnaast organiseert de gemeente
samen met ons op korte termijn een bijeenkomst waar taxichauffeurs terecht kunnen met vragen.
Met vriendelijk groet,

Arne Schaddelee
gedeputeerde Mobiliteit, Recreatie en Toerisme, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Communicatie
en Participatie
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Geachte leden van de raad,
Op 15 september 2021 hebben wij u per brief geïnformeerd over de voortgang van het project
‘Vervoerkundige Koppeling Plus (VK+)’. Het doel van dit project van Provincie Utrecht is om de
SUNIJ-lijn met Tram 22 (de Uithoflijn) te koppelen tot één doorgaand tramvervoersysteem. Hierdoor
kunnen straks reizigers uit IJsselstein en Nieuwegein, zonder over te stappen op Utrecht Centraal,
naar Utrecht Science Park reizen en andersom. Nu stopt de SUNIJ-lijn op halte Utrecht Centraal
Jaarbeurszijde (UCJ) en Tram 22 op halte Utrecht Centraal Centrumzijde (UCC). De koppeling van de
tramlijn moet in juli 2022 gereed zijn.
In de eerdere brief hebben wij een aantal fysieke maatregelen in het Stationsgebied aangekondigd die
wij als gemeente gaan uitvoeren. Deze maatregelen zijn nodig om de koppeling veilig (voor de tram
en de overige weggebruikers) te realiseren en ruimte te bieden aan de langere trams van 75 meter
die in Utrecht gaan rijden. In de brief hebben wij ook aangekondigd dat als gevolg van de koppeling
van de twee tramlijnen de route van de taxi’s in het stationsgebied gaat veranderen. In deze brief
willen wij u daarover verder informeren.
Geschiedenis medegebruik taxi’s van trambaan
In Utrecht is het voor taxi’s, die in het bezit zijn van een ontheffing of het Utrechts Taxikeurmerk,
toegestaan om gebruik te maken van busbanen in de stad. Met de komst van Tram 22 zijn er destijds
op twee plekken in de stad gecombineerde tram-busbanen gerealiseerd (HOV-banen). Dit zijn de
tram-busbanen in Utrecht Science Park en het stationsgebied Utrecht Centraal. Vanwege de
veiligheid van reizigers en trambestuurders en het beperken van het risico op stremmingen in het
openbaar vervoer, hebben we indertijd op basis van gezamenlijk onderzoek met Provincie Utrecht
moeten besluiten om taxi’s niet op trambanen toe te staan.
Consequenties voor rijroute taxi’s bij oude besluit
Voor het stationsgebied betekent dit oude besluit dat taxi’s bij koppeling van de tramlijn niet meer over
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de HOV-baan mogen rijden, waarmee de route door de Leidseveertunnel én over het HOV-viaduct
over de Van Sijpesteijnkade vervalt. De keerzijde hiervan is dat dit voor taxi’s leidt tot langere rijroutes
en rijtijden van de Centrumzijde naar de Jaarbeurszijde van Utrecht Centraal en andersom. In plaats
van de Leidseveertunnel moeten taxi’s dan gebruik maken van de Daalsetunnel, samen met het
overige autoverkeer.
Tussentijdse afspraak met taxi’s
Sinds de aanleg van Tram 22 rijden op de trambaan in de Leidseveertunnel en het HOV-viaduct nog
geen trams met passagiers. Daarom is in overleg met vertegenwoordigers van de taxibranche
afgesproken dat taxi’s hier voorlopig nog mogen rijden, tot er daadwerkelijk trams gaan rijden. Omdat
de provincie gaat starten met de koppeling van de tramlijn, gaat de route voor taxi’s veranderen.
Nieuw besluit medegebruik taxi’s van trambaan
Er is aanvullend onderzoek geweest om een betere oplossing te vinden voor het medegebruik van
taxi’s van de HOV-baan in het stationsgebied. Er is een integrale veiligheid- en doorstromingsanalyse
gemaakt, waarbij verschillende varianten zijn onderzocht. Deze analyse vormt straks ook een
belangrijke onderbouwing voor de nog te verkrijgen indienststellingsvergunning voor het mogen rijden
met reizigers over dit traject. De uitkomst van dit aanvullende onderzoek heeft geleid tot een nieuw
besluit: taxi’s kunnen straks wél vanuit de binnenstad door de Leidseveertunnel rijden. In de andere
richting (naar de binnenstad toe), blijft rijden door de Leidseveertunnel verboden en dient de
Daalsetunnel als alternatief. Daarnaast is rijden over het HOV-viaduct in beide richtingen niet
toegestaan. We hebben daarmee alle opties grondig onderzocht. Dit besluit is de enige mogelijkheid
voor de veiligheid van de trams en het algemeen belang van OV-bereikbaarheid van de stad.
Consequenties voor rijroute taxi’s bij nieuwe besluit
Taxi’s mogen vanuit de binnenstad wel door de Leidseveertunnel rijden en kunnen via de busbaan op
Westplein en via de Graadt van Roggenweg bij de tijdelijke standplaats op het Jaarbeursplein komen.
Taxi’s die vanaf het Jaarbeursplein naar de binnenstad rijden mogen niet meer door de
Leidseveertunnel rijden en moeten via de Daalsetunnel. Rijden op het HOV-viaduct is helemaal niet
meer toegestaan. De nieuwe routes zijn weergegeven in de bijlage.
Voor de rijtijden van taxi’s heeft dit nieuwe besluit de volgende gevolgen. Nu is voor taxi’s de snelste
route van de Centrumzijde naar de Jaarbeurszijde van Utrecht Centraal de route via het HOV-viaduct
door de Leidseveertunnel (en andersom). We hebben voor de ochtendspits (het moment waarop het
meeste verkeer is) laten onderzoeken wat de verschillen in rijtijden voor taxi’s zijn. De rijtijd tussen de
Vredenburgknoop en het Jaarbeursplein is in de ochtendspits nu tussen 1,5 tot 2 minuten. Deze route
is door het nieuwe besluit niet meer toegestaan. De nieuwe route voor taxi’s vanuit de binnenstad via
de Leidseveertunnel en het Westplein zorgt straks voor een rijtijd van gemiddeld 4 minuten tot ruim 5
minuten. De route voor taxi’s via de Daalsetunnel is het langst. Dit komt omdat er in de ochtendspits
met regelmaat een file voor de kruising Daalsetunnel – Catharijnesingel staat. Op andere momenten
dan de ochtendspits zijn de rijtijden hier korter. We begrijpen dat dit voor taxi’s niet de ideale
oplossing is, maar kunnen niet anders besluiten nadat alle andere opties afvielen vanwege veiligheid.
Planning
De veranderingen gaan we niet allemaal tegelijk invoeren, dit gebeurt in drie stappen. De stappen zijn
gekoppeld aan de voortgang in de werkzaamheden in de koppeling. De eerste stap met fysieke
aanpassingen op en rond halte Jaarbeursplein is inmiddels gestart. De huidige inrit vanaf de
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Croeselaan naar het busstation/taxistandplaats op het Jaarbeursplein is verbreed, zodat taxi’s en het
treinvervangend busvervoer van de NS hier ook een uitrit hebben.
Op 15 november wordt gestart met stap 2, het aanpassen van het kruispunt Jaarbeursplein –
Mineurslaan naast het WTC gebouw. We doen dit om het kruispunt beter en veiliger in te richten en
ruimte te maken voor het verlengen van de tramperrons. Door de werkzaamheden is het kruispunt
meerdere weken niet meer toegankelijk voor bussen en taxi’s. De bussen rijden tijdelijk om via het
Westplein.
In de nieuwe inrichting van het kruispunt komt de huidige U-bocht voor autoverkeer om de kop van
halte Jaarbeursplein (naast het WTC gebouw) niet meer terug. De in- en uitrit bij de Croeselaan (ter
hoogte van de Volksbank) is dan de enige in- en uitgang van het busstation/de taxistandplaats op het
Jaarbeursplein. Daarom kunnen en mogen taxi’s vanaf de start van de werkzaamheden niet meer
rijden over het HOV-viaduct tussen Westplein en het Jaarbeursplein.
Stap 3 is dat taxi’s nog maar in één richting door de Leidseveertunnel mogen rijden. We zijn nog in
overleg met de provincie over het moment dat dit ingevoerd wordt. Doel is om dit te pas te doen,
zodra de trams daadwerkelijk door de tunnel gaan rijden. In maart 2022 starten de testritten, die
alleen op zaterdag plaatsvinden. Op de andere dagen van de week zal de afsluiting waarschijnlijk nog
niet gaan gelden. Dit dient nog te worden uitgewerkt en beoordeeld. Vanaf de start van de
zomerdienstregeling in juli 2022 gaan op alle dagen van de week trams met passagiers rijden op dit
traject. Vanaf dan is het uitgesloten dat taxi’s richting de binnenstad door de Leidseveertunnel rijden.
Communicatie
De afgelopen periode hebben we over het medegebruik van de trambaan verschillende gesprekken
gevoerd met vertegenwoordigers van de taxibranche. Daaruit blijkt dat ook voor het nieuwe besluit
weinig draagvlak is. We zien dit besluit echter als noodzakelijk om de koppeling van de tramlijnen
mogelijk te maken. Hiermee kan de toekomstige reizigersgroei beter worden opgevangen en ontstaat
er meer comfort voor de tramreizigers. Samen met de provincie zetten wij ons in om de gehele
taxibranche over de veranderingen te informeren.
Deels tijdelijke inrichting
De komende jaren vinden op en rondom halte Jaarbeursplein grote veranderingen plaats. De
realisatie van het Jaarbeurspleingebouw en het project Lombokplein hebben impact op de inrichting.
Ten behoeve van de koppeling van de tramlijnen maken we nu een verbeterslag waardoor het gebied
prettiger voor reizigers wordt en sorteren we deels voor op toekomstige aanpassingen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,
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Bijlage: Stapsgewijze veranderingen in routes taxi’s in stationsgebied

Stap 1. Nieuwe uitgang taxistandplaats Jaarbeurszijde: ingang naar busstation en taxistandplaats
Jaarbeurszijde is ook uitgang

Stap 2. Opnieuw inrichten kruispunt Jaarbeursplein – Mineurslaan: niet meer rijden over HOV-viaduct
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Stap 3. Alleen vanuit de Binnenstad rijden door de Leidseveertunnel. Vanuit het Westplein rijden door
de Daalsetunnel

5/5

