Rechtbank Midden-Nederland
Sector Bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA UTRECHT
PER KOERIER

Dossiernummer:
HKF.7.16.024028

Telefoon: 020-6518888

Datum: 17 mei 2018

Behandeld door:
mr. S. (Sander) Westerhof

E-mail: dossiergroep@das.nl Fax: 020-6914737
vermeld ons dossiernummer in
de onderwerpregel

Betreft: het beroep van Vereniging van Eigenaren Belleville Slotlaan te
Zeist / zaaknummer UTR 17 / 734 WVW V93 e.v.

Geachte mevrouw, heer,
Hierbij bericht ik u dat ik cliënte zal bijstaan tijdens de zitting van 29 mei a.s. om 9.00 uur.
Ter ondersteuning van het beroepschrift treft u bijgaand aan de hiernavolgende stukken:
-

Memo van de verkeersdeskundige waarin hij tot de volgende conclusie is gekomen:

De Verkeersdeskundige komt op basis van de steekproefsgewijze validatie tot de conclusie dat
tabel 7 uit het tabblad ‘Publicatietabellen 1’ op een juiste wijze tot stand is gekomen en dat het
verschil in intensiteiten tussen de VRI-cijfers en het Verkeersmodel een juiste weergave is. De
VRI-intensiteiten(=het werkelijk gemeten verkeersaanbod) liggen aanzienlijk lager dan de voorspelde(=theoretisch berekende/beredeneerde) intensiteiten uit het Verkeersmodel.
De Verkeersdeskundige concludeert dat de gemeente onjuiste uitgangspunten heeft gehanteerd
voor de bepaling van de capaciteitsruimte van de VRI en dat daardoor beweringen van de gemeente Zeist onjuist zijn.
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-

Notitie van Veiligverkeer Zeist d.d. 20 april 2018 waaruit blijkt dat het openstellen van
het busstation voor het autoverkeer tot verkeersonveilige situaties zal leiden;

-

Hoofdlijnenakkoord gemeente Zeist 2018-2022 waarin de participatie van burgers centraal staat, hetgeen in casu hiervoor geen sprake is geweest.

Gaarne verzoek ik u de stukken bij het dossier te voegen alsmede bij uw beoordeling te betrekken.
Tenslotte treft u bijgaand aan de facturen van de door ons geraadpleegde verkeersdeskundige
met het verzoek verweerder te veroordelen tot betaling van deze kosten:
Factuur d.d. 4 maart 2017 ad € 2.268,75
Factuur d.d. 27 april 2017 ad € 4.125,00
Factuur d.d. 19 augustus 2017 ad € 756,25

Hoogachtend,
DAS

Mw. mr. A. Barada

