
Aan de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu
p/a cie.im@tweedekamer.nl 

Geachte commissieleden,

Op 23 mei a.s. vergadert u over de groslijst van controversiële 
onderwerpen op uw gebied. Blijkens de Volkskrant van 10 mei 2012 
komen daarbij wellicht ook de plannen voor de Ring Utrecht aan de orde, 
in het bijzonder de mogelijke verbreding van de A27 bij Amelisweerd tot 
2x7 stroken. 

Tijdens een drietal z.g. ‘meedenksessies’ in april 2012 heeft 
Rijkswaterstaat aan betrokken omwonenden laten weten, aan het 
Bestuurlijk Overleg te adviseren om in het vervolgtraject alleen 2x7 
strooks varianten nader uit te werken. Dit Bestuurlijk Overleg vindt 
volgens de planning op 16 mei a.s. plaats. Hierbij ondersteunen wij het 
pleidooi uit uw kringen om een dergelijke keuze – die onder meer het 
uitsluiten van 2x6 strooks varianten inhoudt – controversieel te 
verklaren.  

Enige argumenten:

• Een keuze voor varianten die uitgaan van 2x7 rijstroken betekent 
allereerst een verdere aantasting van Amelisweerd, een 
natuurgebied van dat zowel in ecologisch als recreatief opzicht van 
uitzonderlijke waarde is. In 1980 sprak de Raad van State expliciet 
en richtinggevend uit dat vanwege de ecologische waarde de 
doorsnijding van Amelisweerd door de A27 zo beperkt mogelijk 
diende te zijn; daarom is daar gekozen voor een betonnen bak i.p.v. 
een folie-oplossing tegen de stuwing van het grondwater. Verbreding 
met minimaal 2x15 meter staat op gespannen voet met de 
betreffende uitspraak van het Kroonberoep.

• Varianten met 2x7 rijstroken geven substantieel grote problemen 
op het gebied van luchtkwaliteit en geluidhinder voor de 
omliggende wijken, in het bijzonder omdat in dat geval kortere of 
langere fly-overconstructies (hetzij bij Lunetten, hetzij bij 
Rijnsweerd) onvermijdelijk zijn. 

• Uit het Trechterdocument blijkt dat de uitvoerbaarheid van de 2x7 
strooks oplossingen zeer problematisch is. De folielaag, die het 
grondwater vanaf het verkeersplein Lunetten tot aan het bos 
Amelisweerd tegenhoudt mag niet worden aangetast. Dat stelt een 
grens aan de werk- en uitvoeringsbreedte. Het rapport stelt verder 
dat “een uitbreiding binnen het folie mogelijk is doch risicovol”. Wij 
hebben vernomen dat eventueel wordt gedacht aan het bevriezen 
van het vlies tijdens de werkzaamheden. Dit is waarschijnlijk op 
deze schaal (lengte/breedte/diepte) ‘unproven technology’. Als deze 
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riskante operatie misloopt, kunnen de gevolgen op het gebied van 
kosten, tijdverlies, ecologie en waterhuishouding buitengewoon zijn.

• Voor de Ring Utrecht is – inclusief het project Noordelijke Randweg 
Utrecht (NRU)- een bedrag van 1,25 miljard beschikbaar, waarbij de 
oplossing voor de NRU op circa 200 miljoen wordt begroot. Dit is 
een buitengewoon krap budget. Het gaat hier niet enkel om 
verbreding maar om complexe reconstructies van onder meer de 
knooppunten Lunetten en Rijnsweerd, aanleg van fly-overs, 
verbreding van de betonnen bak (en slopen van de huidige wanden), 
aanpassing van viaducten en afslagen, en extra geluidwerende 
voorzieningen langs het gehele tracé. Eerdere indicatieve 
kostenplaatjes gingen de 1,25 miljard al te boven.

Tijdens een van de recente meedenksessies heeft Rijkswaterstaat 
toegegeven dat een 2x6 strooks oplossing binnen de bak bij 
Amelisweerd mogelijk is. Indicatief wordt wel gesteld dat oplossingen 
binnen de bak € 400 miljoen goedkoper kunnen zijn, wat wellicht nog aan 
de voorzichtige kant is. Tal van andere zaken worden dan ook minder 
complex, en alle genoemde risicofactoren op het gebied van 
uitvoerbaarheid zijn dan ook niet meer aanwezig. 

Ten slotte nog het volgende. In april 2009 brachten wij het rapport ‘De 
Kracht van Utrecht’ uit. Daarin brachten wij  een integraal 
mobiliteitsalternatief voor regio Utrecht naar voren, gebaseerd op de 
‘ladder van Verdaas’ met een sterk accent op versterking van het fiets- en 
openbaar vervoernetwerk (lightrail). 

Op 2 juli 2009 nam de Tweede Kamer een motie Vendrik aan, waarin de 
regering werd verzocht om de ‘Kracht van Utrecht’ volwaardig mee te 
nemen in de 2e fase MER. Het Rijk heeft deze motie in feite naast zich 
neergelegd. Daarbij speelde een rol, dat de regering geen uitvoering wilde 
geven aan een van de elementen van het rapport, namelijk een vorm van 
prijsbeleid. Gezien de huidige politieke situatie is het niet onaannemelijk 
dat de discussie over vormen van prijsbeleid wel degelijk weer relevant 
wordt. En dat er daarmee des te meer reden is, om het gedachtegoed van 
de ‘Kracht van Utrecht’ conform de Kameruitspraak weer ter hand te 
nemen. Relevant hierbij is, dat de gemeente Utrecht zich in grote lijnen 
enthousiast achter de visie van de ‘Kracht van Utrecht’ heeft gesteld. En 
dat de provinciale coalitie VVD/CDA/D66/GroenLinks zich in haar 
coalitieakkoord heeft uitgesproken voor het opnemen van een uitwerking 
op het gebied van de inpassing als Meest Milieuvriendelijk 
Alternatief (MMA) in de 2e fase MER. 

Samengevat is er meer dan voldoende reden om een verdere keuze in 
de besluitvorming over de Ring Utrecht tot enkel varianten, die 
uitgaan van 2x7 stroken en een verbreding van de bak bij 
Amelisweerd, controversieel te verklaren. 



Bespaar dit geld, en investeer in de leefkwaliteit van de Utrechtse regio. 
Investeer in een toekomst, waarin de problemen op het gebied van 
bereikbaarheid en leefbaarheid fundamenteel en duurzaam worden 
aangepakt.

Wij zijn ten zeerste bereid het bovenstaande nader toe te lichten.

Namens de Kracht van Utrecht en
De Vrienden van Amelisweerd,

Jos Kloppenborg
Jos.kloppenborg@ziggo.nl 
06 1851 2370

Bezoek onze website 
Download hier onze rapporten en verslagen
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