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Verlengen pilot ontheffing touringcars via
Domplein
Het college heeft besloten om de proefperiode te verlengen waarin touringcars, onder bepaalde voorwaarden,
via het Domplein naar musea in de binnenstad mogen rijden.

Geslotenverklaring Domplein
Om te voorkomen dat er ongewenst autoverkeer door
het stadscentrum rijdt, heeft de gemeente op
verschillende straten geslotenverklaringen en
beperkingen voor gemotoriseerd verkeer ingesteld.
Dat geldt ook voor het Domplein. Het is voor
gemotoriseerd verkeer niet toegestaan over het
Domplein te rijden tenzij het over een ontheffing
beschikt. De gemeente is terughoudend in het
toekennen van ontheffing van dit verbod. Een
ontheffing is alleen voor mensen die geen alternatieve
route hebben, zoals bewoners en standplaatshouders.

Ontheffing touringcars musea
Om de musea in de binnenstad voor iedereen
bereikbaar en toegankelijk te houden, heeft het college
in 2018 besloten om, bij wijze van proef, ook aan
touringcars de mogelijkheid tot ontheffing aan te
bieden.
De gemeente vindt het belangrijk dat de musea
toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen. De
ontheffing is bedoeld om kwetsbare groepen per
touringcar te vervoeren naar het Museum
Catharijneconvent, het Universiteitsmuseum, het
Centraal Museum (incuslief het Nijntje Museum) en
Museum Speelklok.
Onder een kwetsbare groep wordt verstaan een groep
die voor het grootste gedeelte bestaat uit leerlingen
van een basisschoolklas, mindervaliden of personen
die ouder zijn dan zeventig jaar.
Looptijd proefperiode verstreken
De looptijd van de pilot ontheffingen Domplein voor
touringcars is intussen verstreken. Echter, als gevolg
van technische opstartproblemen en
wegwerkzaamheden aan het Domplein en de Korte
Nieuwstraat zijn we niet in staat geweest om goede
data te verzamelen over de aanvraag en het gebruik
van de ontheffing. Daarom verlengen we de proef.
Verlengde looptijd
De Lange Nieuwstraat wordt in de komende maanden
heringericht. Zie www.utrecht.nl/langenieuwstraat voor
meer informatie. Tijdens deze werkzaamheden geldt
wederom dat de route via het Domplein niet gebruikt
kan worden. Vandaar dat besloten is om de proef te
verlengen tot 1 jaar na oplevering van deze
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werkzaamheden. Om toch een einddatum te kunnen
hanteren, is 31 december 2021 als uiterste einddatum
van de proef vastgesteld.
Evaluatie gebruik ontheffing
De afspraak met de musea is dat zij terughoudend zijn
met het aanvragen van ontheffingen. De
geslotenverklaring op het Domplein is immers niet voor
niets ingesteld. Om die reden is gekozen voor een
proef met een beperkte looptijd.
Gedurende de pilot wordt gemonitord hoe vaak
gebruik gemaakt wordt van de ontheffing en door wie.
Vanwege de Corona-maatregelen en de opgelegde
beperkingen voor museumbezoek is de verwachting
dat het gebruik van de ontheffing sowieso niet hoog
zal zijn. De resultaten worden besproken met de
deelnemende musea. Op basis daarvan wordt een
voorstel gedaan over het vervolg.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Dimitri van Veen van Ontwikkelorganisatie Ruimte, via
telefoonnummer 14 030 of
verkeer.en.vervoer@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.

