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Geachte heren,
Op 26 maart 2013 bracht de Commissie Schoof haar onderzoek naar de
besluitvorming over de verbreding van de A27 in Amelisweerd uit. Eén van de
aanbevelingen van de Commissie was het besluit tot het laten afvallen van ‘2x6
binnen de Bak’ na afstemming met de betrokken regiopartijen alsnog politiekbestuurlijk vast te stellen. In mijn brief aan de Tweede Kamer van diezelfde dag
heb ik aangegeven deze aanbeveling over te zullen nemen.
In de BSG Ring Utrecht van 27 mei jongstleden heeft de bedoelde afstemming
met u plaatsgevonden. Ik heb begrepen dat de provincie Utrecht en het BRU
kunnen instemmen met het laten afvallen van de varianten met 2x6 rijstroken
‘binnen de Bak en dat de gemeente Utrecht liever een ander besluit had gezien,
maar het afvallen van ‘2x6 binnen de Bak’ voor kennisgeving aanneemt.
Mijn besluit luidt als volgt:
Gelet op de conclusies van de Commissie Schoof (“Besluitvorming verbreding
A27’ dd 26 maart 2013), de uitkomst van het Nota-overleg met de Tweede Kamer
van 8 april 2013, en de reacties van de betrokken bestuursorganen in de BSG Ring
Utrecht van 27 mei 2013, wordt bij de verdere uitwerking van het
Voorkeursalternatief van de Ring Utrecht (A12/A27) gekozen voor de varianten
met 2X7 rijstroken, waarbij de Bak in Amelisweerd verbreed wordt. De varianten
e
met 2x6 rijstroken ‘binnen de Bak’ vallen af. De keuzes die gemaakt zijn in de 1
2
en
Trechterstap (februari 2012 resp. september 2012) gelden daarbij als
uitgangspunt voor de verdere tracé-uitwerking.
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Om hierover geen enkel misverstand te laten bestaan, deel ik u dit besluit via
deze brief mee.
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