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De A27 en A12 bij Utrecht zijn niet alleen belangrijk
voor de lokale en regionale bereikbaarheid; ze
vormen ook de ‘draaischijf’ van het Nederlandse
autosnelwegennet. Vanaf deze wegen rijdt
verkeer vanuit de Randstand door naar de rest
van Nederland. Rijkswaterstaat onderzoekt,
als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, de mogelijkheden voor
een betere doorstroming en verkeersveiligheid
rondom Utrecht. Het project heeft ook als
doelstelling ervoor te zorgen dat de leefbaarheid
rondom de snelwegen niet verslechtert en
waar mogelijk zelfs verbetert. Dit wordt onder
andere gerealiseerd door een goede inpassing
van de weg in de bestaande omgeving,
geluidreducerende maatregelen met aandacht
voor vormgeving, het aanleggen van extra
faunapasssages en het sociaal veiliger en
aantrekkelijker maken van onderdoorgangen.

Welke informatie is op dit moment
beschikbaar?
Tijdens de informatiebijeenkomsten vindt u informatie over:
• Het concept-maatregelenpakket voor geluidreductie
(schermen en stiller asfalt)
• Denkrichtingen bij de vormgeving van de voorziene
geluidschermen
• Het landschapsplan voor de inpassing van de weg in de
omgeving
• Vormgeving van een aantal onderdoorgangen (Kromme
Rijn, Weg tot de Wetenschap en de Archimedeslaan)

Waar is Rijkswaterstaat nu mee bezig?
Rijkswaterstaat werkt aan alle onderzoeken die nodig zijn voor de
Milieueffectrapportage (MER). De MER geeft inzicht in de positieve
en negatieve effecten die ontstaan op het milieu en de leefomgeving.
Dit vereist een stevige verantwoording want het moet voldoen aan
strenge eisen. Het wordt uiteindelijk gebruikt door de minister in het
besluitvormingsproces.
De MER onderbouwt de keuzes voor het Ontwerp Tracébesluit (OTB).
Hierbij hoort ook een gedetailleerde beschrijving van alle te nemen
(leefbaarheids)maatregelen. Om te komen tot het OTB wordt de in
2014 gekozen voorkeursvariant van de Ring Utrecht verder uitgewerkt.
Gedurende dit proces wordt het gekozen wegontwerp steeds verder
geoptimaliseerd zodat het zo goed mogelijk in de omgeving wordt
ingepast. Naar verwachting zijn de MER en het OTB medio 2016
gereed en zullen dan openbaar worden gemaakt.

Globale planning van het project
•
•
•
•

Medio 2016
Medio 2017
2017 - 2018
2018-2026

Ontwerp Tracébesluit (OTB) openbaar
Tracébesluit (TB) openbaar
Voorbereiding aanbesteding aan de markt
Uitvoering van de werkzaamheden

					

Wat kunt u straks doen?
Zodra het OTB is vastgesteld door de minister wordt het gepubliceerd
en ligt het besluit ter inzage. In deze periode is er de mogelijkheid
om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze kan worden gezien
als een reactie die u kunt leveren op het OTB. Mocht u het als
belanghebbende namelijk niet eens zijn met de onderbouwing van
het besluit of anderszins uw mening willen geven, dan heeft u het
recht om een zienswijze in te dienen. U heeft 6 weken de tijd om
uw reactie op het OTB kenbaar te maken. Tijdens deze periode
worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor een nadere
toelichting op het OTB. De informatiebijeenkomsten en de periode
waarin u uw zienswijze kunt geven worden ruimschoots vooraf en
via diverse media aangekondigd. Een zienswijze is vormvrij, wat
inhoudt dat het geen vast format of opmaak kent. Het kan variëren

van commentaar op het besluit en de onderbouwing, een compliment tot een concreet bezwaar. Het mag dus een brief, e-mail of
ingesproken reactie tijdens de informatiebijeenkomsten zijn.
De ingediende zienswijze wordt bekeken en beoordeeld zodat een
eventuele aanpassing aan het besluit kan worden gemaakt. Zodra
alle zienswijzen zijn behandeld en eventuele aanpassingen zijn
gemaakt wordt het Tracébesluit (TB) vastgesteld. Alleen belanghebbenden die in de eerdere fase hebben gereageerd op het OTB
door middel van een zienswijzen of belanghebbenden die niet
verweten kan worden dat ze eerder geen zienswijze hebben
ingediend kunnen tegen dit TB in beroep gaan bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wilt u meer informatie?
Mochten er nog zaken onduidelijk zijn of heeft u nog vragen over
het project? Dan kunt u ons bereiken op ring.utrecht@rws.nl of kijk
op www.ikgaverder.nl/documenten
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