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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, 030 – 234 76 66 of (030) 234 76 10 
 

Persbericht 

 
Milieueffectrapport Noordelijke Randweg Utrecht 
 
Aanlegeffecten nog niet voldoende onderzocht 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Noordelijke Randweg 

Utrecht beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan te vullen met de verwachte ef-

fecten van de aanleg voor leefbaarheid en doorstroming.  

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

gemeenteraad van Utrecht - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Utrecht wil de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) aanpassen, met als 

doel de doorstroming en de leefbaarheid te verbeteren. Het tracé loopt van het 

Gandhiplein, via het Henri Dunantplein, tot aan het Robert Kochplein. In 2014 heeft de 

gemeenteraad van Utrecht besloten de NRU aan te passen naar 80 km/u, twee keer 

twee rijstroken en drie ongelijkvloerse kruisingen, waarvan minimaal één verdiept. Op 

basis van deze uitgangspunten zijn verschillende opties ontwikkeld. 

 

Voordat de gemeenteraad van Utrecht besluit over het bestemmingsplan zijn de milieu-

gevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Aan de Commissie m.e.r is gevraagd 

om het rapport te beoordelen.  

 

Het advies 

Het milieurapport, het bijbehorende bestemmingsplan en de interactieve webkaarten 

geven samen een goed beeld van de onderzochte opties in de gebruiksfase.  

 

In het milieurapport ontbreken nog de effecten tijdens de aanleg. Vanwege de omvang 

van het project duurt de aanleg ongeveer vijf jaar. Het rapport brengt de globale natuur-

effecten van de aanleg in beeld, maar bijvoorbeeld niet de mogelijke geluidshinder en 

verslechtering van de luchtkwaliteit. Ook kunnen er effecten optreden die invloed heb-

ben op de doorstroming van het verkeer, vanwege tijdelijke of langdurige wegafsluitin-

gen. De Commissie adviseert deze effecten in beeld te brengen, en te onderzoeken 

hoe deze effecten kunnen worden voorkomen of gereduceerd.  

 

De gemeente Utrecht heeft aangegeven dit voorlopig advies over te nemen en de ge-

vraagde aanvulling voor te leggen aan de Commissie.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2506
http://www.commissiemer.nl/

