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Langere proefperiode ontheffing touringcars
via Domplein
De proef waarin touringcars met een ontheffing via het Domplein mogen rijden loopt nu ruim drie jaar. Alleen
zijn de resultaten tot zover nog niet betrouwbaar. Dat kwam in de eerste periode door haperende techniek en
wegwerkzaamheden. In de tweede periode kwam dit door de beperkingen van corona. We verlengen daarom
de proefperiode tot 31 december 2024. Dit geldt alleen voor touringcars die kwetsbare groepen vervoeren en
om die reden in het bezit zijn van een ontheffing.
Langere looptijd
De gemeente heeft besloten om de proef nogmaals te
verlengen, tot uiterlijk 31 december 2024. We willen
voldoende tijd hebben om nauwkeurige data te
verzamelen. Daarvoor hebben we twee perioden in het
voorjaar nodig van ongeveer 8 aaneengesloten weken.
Daarin moeten de musea open zijn, de bezoekersaantallen normaal zijn en moet het systeem vrij zijn
van storingen. We kiezen het voorjaar, omdat dit het
drukste seizoen voor musea is. Het is mogelijk dat we
al voor het einde van de looptijd voldoende data
hebben die de situatie goed weergeven. In dat geval
kunnen we al voor het einde van de proef een besluit
over het vervolg nemen.

De ontheffing is bedoeld om kwetsbare groepen per
touringcar te vervoeren naar het Museum
Catharijneconvent, het Universiteitsmuseum, het
Centraal Museum (inclusief het Nijntje Museum) en
Museum Speelklok. Met een kwetsbare groep
bedoelen we een groep die grotendeels bestaat uit
leerlingen van een basisschoolklas, mindervaliden of
personen die ouder zijn dan zeventig jaar.

Beperkt gemotoriseerd verkeer 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. Gemotoriseerd
verkeer mag alleen over het Domplein rijden als het
een ontheffing heeft.
Ontheffing touringcars musea
De gemeente vindt het belangrijk dat musea
toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen. Utrecht
wil een stad zijn waar iedereen mee kan doen en waar
we niemand buitensluiten. Daarom heeft de gemeente
in 2018 besloten om ook touringcars de mogelijkheid
tot ontheffing voor het Domplein te geven. Dit was het
begin van de proef.
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Evaluatie gebruik ontheffing
De afspraak met de musea is dat zij de ontheffing niet
te vaak aanvragen. Ze zetten de ontheffing alleen in
waar die voor bedoeld is. Tijdens de proef houden we
bij wie de ontheffing gebruikt en hoe vaak ze dit doen.
Bij misbruik spreken wij het betreffende museum aan.
Na de proef brengen wij een advies uit aan het college
over het vervolg. Dit doen we op basis van de
resultaten en de ervaringen van omwonenden en
musea.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Dimitri van Veen van de afdeling Mobiliteit, via
telefoonnummer 14 030 of dimitri.van.veen@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.

