Commissie voor de milieueffectrapportage
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7 april 2011, voor onmiddellijke publicatie

Onderbouw keuze inrichting Noordelijke Randweg en verbreding A12/A27
Hoe gaat de Ring Utrecht er uiteindelijk uitzien? En waarom wordt juist die varie
ant geselecteerd, en niet een andere? Deze vragen staan centraal in het 2 deel
van de milieueffectrapportage voor de Ring Utrecht.
De milieueffectrapportage (m.e.r.) voor verbreding van de Ring Utrecht is opgesplitst
e
in 2 fasen. Op basis van het MER 1 fase koos de minister van Infrastructuur en Milieu
op 3 december 2010 voor alternatief Oost en opwaardering van de Noordelijke Rande
weg Utrecht. Hoe de weg er precies uit gaat zien wordt op basis van het MER 2 fase
bepaald. Er zijn namelijk nog veel varianten mogelijk. Wat wordt de maximumsnelheid? Hoe gaan de knooppunten eruitzien? Blijven waardevolle elementen zoals parken en de nieuwe Hollandse Waterlinie intact?
De Commissie m.e.r. brengt vandaag twee adviezen uit. Er worden namelijk 2 milieueffectrapporten opgesteld: één voor de opwaardering van de Noordelijke Randweg
Utrecht en één voor de verbreding van de A12 en de A27. Dat is nodig omdat de
Noordelijke Randweg Utrecht door de gemeente Utrecht wordt beheerd en de A12 en
de A27 door Rijkswaterstaat. Samen zullen ze de nieuwe Ring Utrecht vormen.
De Commissie m.e.r. adviseert de procedures en de inhoud van de milieueffectrapporten goed op elkaar af te stemmen.
De doelstellingen voor verkeer en leefomgeving moeten duidelijk zijn. Alleen dan
wordt duidelijk op basis van welke afwegingen varianten afvallen of doorgaan. Ook is
voldoende aandacht nodig voor kansen om de leefomgeving te verbeteren. Daarbij
denkt de Commissie aan het verbeteren van onderdoorgangen voor mens en natuur
en het beperken van hinder door geluid en luchtvervuiling.

Noot voor de redactie
De volledige tekst van het advies is te vinden op de website van de Commissie.
(www.commissiemer.nl) onder de projectnummers 2505 en 2506.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Veronica ten Holder,
telefoonnummer (030) 234 76 66 of mobiel: 06 – 310 4 64 79.

De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij adviseert over de inhoud
van milieueffectrapportages. Informatie over het werk van de Commissie is te vinden op www.commissiemer.nl.
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