
 

 

Oplegger Bestemmingsplan Europaweg – 2019 
 
Schema met te nemen en inmiddels genomen stappen ten aanzien van de gebiedsontwikkeling Europaweg. 
Te nemen besluiten 

Besluit Beslissingsbevoegd Inhoud Bezwaar 

Bestemmingsplan 
Europaweg 
(nov-dec 2019) 

Gemeenteraad De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 
Europaweg – 2019  vast te stellen. Een bestemmingsplan bepaalt 
het toegestane gebruik en de bouwmogelijkheden. Dit 
bestemmingsplan maakt de verdubbeling mogelijk en verplicht 
de gemeente niet tot verdubbeling. Uit de combinatie van 
plankaart en planregels volgt waar welk grondoppervlak 
waarvoor mag worden gebruikt. Op welk grondoppervlak een 
weg mag worden aangelegd en op welk grondoppervlak dit niet 
mag, maar voor ‘Groen’ is bestemd. Daarnaast wordt vastgelegd 
welke bouwmogelijkheden er zijn. Waar een geluidsscherm mag 
worden gebouwd en hoe hoog deze mag zijn. 
 

Beroep bij de Raad van 
State. De indieners van 
beroep kunnen bij de 
Raad van State aanvoeren 
dat het bestemmingsplan 
op onderdelen in strijd is 
met wet en regelgeving. 
Zij kunnen geen 
argumenten aanvoeren 
die betrekking hebben op 
de uitvoering 
(ontwerp)van de 
Europaweg. 

Ontwerp 
Europaweg 
(Q1 2020) 

College b&w Het ontwerp van de Europaweg bepaalt de daadwerkelijke 
inrichting van de weg: verdubbeling, waar loopt een fietspad, 
hoe zien rotondes eruit, waar staan lantaarnpalen etc. 
Het college heeft het definitief ontwerp voorlopig vastgesteld. In 
januari is een inloopavond voor geïnteresseerden. Zij kunnen 
uitleg krijgen en vragen stellen. Eventuele wensen of 
opmerkingen worden door het projectteam beoordeeld of dit tot 
een aanpassing moet leiden. Ingrijpende wijzigingen zijn echter 
niet meer mogelijk. Vervolgens beslist het college dat het 
ontwerp definitief wordt. 
 

Geen bezwaar en beroep 
mogelijk. 

Verkeersbesluit 
(Na vaststelling 
bestemmingsplan) 

College b&w, 
gemandateerd aan 
afdelingshoofd 
Ruimte 

Niet alle maatregelen zijn verkeersbesluitplichtig. In het 
verkeersbesluit staat: opheffen van de fietsoversteken op de 
Europaweg, opheffen van de zebrapaden op de Europaweg, 
verbodsborden voor fietsers voetgangers op de Auroraweg en 
Vancouverstraat nabij de rotonde.  
 

Ontwerp verkeersbesluit: 
iedereen kan zienswijzen 
indienen. 
Definitief verkeersbesluit: 
beroep bij de rechtbank 6 
weken na publicatiedatum 



 

 

Eerdere genomen besluiten 
Datum Besluit Inhoud Door 

    

Juni 2007 Mobiliteitsplan & realiseringsprogramma Opwaarderen Europaweg (blz 39 par 6.2.1)  en 
ongelijkvloerse kruising fietsers (blz 21 par 5.2.3)  

Gemeenteraad 

2008 en 
volgende jaren 

Uitvoeringsprogramma mobiliteit  Europaweg is een speerpunt project. Inzetten 
lobby bij de provincie. 

Gemeenteraad 

Aug 2014 fietstunnel onder Europaweg, uitwerking 
in uitvoeringsprogramma mobiliteit 

fietstunnel onder Europaweg, uitwerking in 
uitvoeringsprogramma mobiliteit 

College 

Nov 2016 Vaststellen mobiliteitsvisie Mobiliteitsvisie incl: 
- fietstunnel aanleggen bij Europaweg 
- aanpassen westelijke rondwegen 

Gemeenteraad 

Juni 2017 Vaststellen Gebiedsuitwerking 
Europaweg 

Een integraal kader geven voor de 
gebiedsontwikkeling Europaweg waarmee de 
doorstroming wordt vergroot en een bijdrage 
wordt geleverd aan de doelstelling voor 
energieneutraliteit in 2030.  

Gemeenteraad 

Juni 2017 Verdubbeling Europaweg Een maatregelpakket vaststellen waarmee de 
doorstroming op de Europaweg de komende 
jaren wordt aangepakt. De doorstroming op de 
Europaweg is met dit maatregelenpakket tot 2030 
gewaarborgd. Tevens startpunt van het project. 
 

Gemeenteraad 

Juni 2017 Groenstructuurplan 2017 Hierin is opgenomen dat nabij de Europaweg 
verbindende groenstructuren moeten worden 
gerealiseerd. 

College 

Juni 2019 Vaststellen uitvoeringsprogramma 
mobiliteit, inclusief Europaweg 

Stand van zaken project Europaweg 
- uitvoering Europaweg 
- gewijzigd budget beschikbaar gesteld (6,5 

miljoen) 

Gemeenteraad 

Juni/juli 2019 Nieuw bestemmingsplan ter inzage Verdubbeling van de Europaweg en 
natuurcompensatie, planologisch mogelijk maken.  
 

College 

November 2019 Besluit raad over begroting: project 
Europaweg gaat door 

Begroting Europaweg, financiering Europaweg 
blijft ongewijzigd.  

Gemeenteraad 



 

 
 


