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Geachte mevrouw Beeuwen,

In 2016 heeft u een zienswijze ingediend over het ontwerptracébesluit A27-A72 Ring
Utrecht. Hierbij deel ik u mede dat het Tracébesluit op 17 november 2O2O is
vastgesteld en op 2 december 2020 is bekendgemaakt in de Staatscourant. In een
aantal dag-, nieuws- en huis-aan-huis-bladen is hiervan kennis gegeven.

Van 2 december 2020 tot en met 13 januari 2021 ligt het besluit met bijbehorende
stukken tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

Utrecht
het provinciehuis van de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6
het kantoor van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Griffioenlaan 2
het stadskantoor van de gemeente Utrecht, Stadsplateau 1

odijk
het gemeentehuis van de gemeente Bunnik, Singelpark 1
Houten
het gemeentehuis van de gemeente Houten, Onderdoor 25
Nieuwegein
het gemeentehuis van de gemeente Nieuwegein, Stadsplein 1

De Bilt
het gemeentehuís van de gemeente De BíÍt, Soestdíjkseweg Zuid L73

NB: in verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus
covlD-19 kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat u een
afspraak moet maken als u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en leg
vooraf telefonisch contact met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.

Vindplaats Tracébesluit en Nota van Antwoord
U kunt het Tracébesluit bekijken en downloaden via
www.platformparticipatie.nllringutrecht. Daar vindt u ook de Nota van Antwoord,

De ingebrachte zienswijzen op het ontwerptracébesluit zijn door het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat geanalyseerd en beantwoord in de Nota van Antwoord.



Aan uw zienswijze is zienswijzenummer ZWE-00904 toegekend. De beantwoording
van uw zienswijze vindt u in bijlage 1 bij deze brief. Als u een zienswijze heeft
ingediend namens derden, dan is deze brief tevens de beantwoording voor die
personen. Het kan zijn dat in deze specifieke beantwoording een verwijzing is
opgenomen naar de thematische beantwoording in de Nota van Antwoord.

Onder'uw kenmerk' in de rechterkolom van deze brief vindt u het
registratienummer van uw zienswijze. U kunt de reactie op uw ingediende zienswijze
ook terugvinden in het deel 'specifieke beantwoording'in de Nota van Antwoord aan
de hand van het zienswijze (ZWE) nummer dat met dit registratienummer
correspondeert.

Inhoud Tracébesluit
Het ontwerptracébesluit 2016 en het daarbij behorende MER 2016 zijn de basis voor
het Tracébesluit 2020. Ten opzichte van het ontwerptracébesluit 2OL6 zijn er enkele
aanvullingen/wijzigingen doorgevoerd op de volgende thema's:

. Stikstof: In het nieuwe Tracébesluit 2020 is voor de effecten van stikstof op
Natura 2000 een zogeheten passende beoordeling opgesteld, op basis
waarvan mitigerende en compenserende maatreEelen in het besluit zijn
opgenomen.

. De wijzigingen tussen ontwerptracébesluit en Tracébesluit uit 2016 naar
aanleiding van de ingediende zienswijzen en de wijzigingen uit het
Tracébesluit 2018, zijn meegenomen in het Tracébesluit 2020.

. D€ voorkeursbouwmethode bemalen met schermwand ter plaatse van de
verdiepte ligging A27 is beschreven.

. De verkeersgegevens zijn geactualiseerd, waaronder de verwerking van de
consequenties van het kabinetsbesluit van november 2019 over de verlaging
van de maximum snelheid tussen 06.00-19.00 uur op autosnelwegen.

. Het stillere asfalt, de hoogte en lengte van de geluidschermen uit het
ontwerptracébesluit en de in de Bestuursovereenkomst (BOK) opgenomen
aanvullende bovenwettelijke geluidmaatrègelen zijn de basis voor het
Tracébesluit2A2O. De vormgeving van de geluidschermen is op onderdelen
gewijzigd (rechtopstaand in plaats van 10 graden achterover). Hierdoor
kunnen ze aan beide zijden met beplanting worden uitgevoerd (groene
schermen). Tevens is het ruimtebeslag hiermee kleíner. Daarnaast de
aanpassing van de locatie of de wijze van uitvoering van enkele schermen
en aanvullende maatregelen om geluideffecten gelijk te houden aan het
ontwerptracébeslu it 20 16.

. Een aantal overige wijzigingen, veelal afkomstig vanuit het omgevingsproces
met andere overheden of eigenaren van aangrenzende percelen.

Een volledige beschrijving van alle wijzigingen tussen ontwerptracébesluit en
Tracébesluit is te vinden in de Nota van Wijziging 2020.

Beroep instellen
Van 3 december 2o2o tot en met 13 januari 2021 kan door belanghebbenden bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State per post of via het Digitaal
Loket beroep tegen het besluit worden ingesteld. Kijk voor meer informatie op
www.platformparticipatie.nl of www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.

Voor de behandeling bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de R.aad van State van
het beroep is griffierecht verschuldiEd, dit bedraagt € t7g,- voor particulieren en
€ 354,- voor organisaties.

Meer informatie?
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Dan kunt u contact opnemen met de
directie Participatie. Het telefoonnummer is (070) 456 g9 99. Het e-mailadres is
i nfo@ pl atformpa rtici patie. n L
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Meer informatie over het project vindt u op www.a2Tal2ringutrecht.nl. Heeft u
vragen over het project dan kunt u contact opnemen via 08008002@rws.nl.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

namens deze,

DE DIRECTEUR PARTICIPATIE

Erik Psol
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2 december 2020Bijlage 1: beantwoording van uw zienswijze

tuindersvereniging is gelegen langs de Waterlinieweg en gelegen tussen de
Hoograven en Lunetten, Voor deze wijken worden geluidbeperkende

en getroÍfen, waardoor de geluidbelasting tenminste 5 dB wordt
. Op de 412 wordt tweelaags ZOAB toegepast en worden stille
rgangen toegepast. De bereikte verlaging van de geluidbelasting geldt

anzelfsprekend ook voor uw complex, zodat van een negatief effect vanwege
luid geen sprake is.

de NSL monitoringstool zijn de toetspunten, de locaties vanaf de weg waar aan
luchtnormen wordt voldaan" te zien. De toetspunten ter hoogte van de

nen, liggen aan de rand van de volkstuinen aan de wegzijde. Hierdoor
worst case getoetst.

it het MER Tweede Fase (zie hoofdstuk B) blijkt dat alle gevoelige bestemmingen
het studiegebied, waaronder ook de volkstuinen, een toe- of afname

bben van de concentratie stikstofdioxide van minder danL,2 pSlm3 en van fijn
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bestuur van de Amateurtuinvereniging Utrecht Zuid dient mede namens de
inleden van onze vereniging en onze landelijke branche organisatie en huurder

Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland (AWN), een
ienswijze in betreffende het Ontwerp Tracébesluit (OTB) A27/A12, ter

g van de belangen van ons tuinenpark. Wij zijn gesitueerd aan de Oude
iesbosweg 15, in deelgebied 4 bij het knooppunt Lunetten Hoograven.

willen beginnen met de positieve constatering dat we blij zijn geen tuinen kwijt
raken ten gevolge van de OTB; het behoud van ons complex in zijn volle
vang lijkt gegarandeerd. We zien echter wel een paar punten waarin ons belang

geraakt en waar in het ontwerpbesluit naar onze mening onvoldoende of
aandacht aan wordt besteed.

onderdeel van de zienswijze is voor kennisgeving aangenomen.

tuinders kweken in het tuinenpark veel groenten en fruit ten behoeve van
consumptie. De neerslag van roet en fijnstof hebben nu al negatieve invloed

de luchtkwaliteit en daarmee de kwaliteit van onze voedingsgewassen.
ing van het wegennet ten gevolge van de OTB 2al de luchtkwaliteit en

luidsbelasting in negatieve zin versterken. Bij de aanleg van geluldswanden
in het ontwerp alleen maar rekening gehouden met omwonenden maar niet

onze tuinders. Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat onze hobby wettelijk niet
aangemerkt als een geluidsgevoelige activiteit, bestaat er vanuit de

n veiligheid en volksgezondheid wel degelijk een zorgplicht. WU verzoeken
vanuit deze verantwoordelijkheid alsnog doeltreffende maatregelen te nemen,
voorbeeld door het aanbrengen van geluídsabsorberende en luchtkwaliteit

wanden of andere technische maatregelen, die de leefbaarheid op onze

PM10 van minder dan 0,4 pSlm3, Het effect van het project is daarmee gering



n voldoet ruim aan de Europese normen.

Daarnaast zorgen de Europese maatregelen zoals de voortdurende aanscherping
de Europese emissie eisen ervoor dat nieuwe personenauto's en vrachtauto's

zijn dan oudere voertuigen,

'en opzichte van de huidige situatie is dan ook sprake van een afname van
n na realisatie van het project. De verontrelniging van

n, fruit, of tuinen zal na realisatie van het project daardoor lager zijn dan in
de huidige situatie.

Uit de Oplegnotitie Luchtkwaliteit 2020 blijkt dat in 2030 zowel de referentie als de
projectsituatie voldoen aan de advieswaarden van de
wereldgezondheidsorganisatie WHO.
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3
Extra waterberging en watercompensatie (4W3)
ïot onze grote verbazing wordt tussen de door ons gehuurde terreinen, zonder dat
hieraan enige vorm van overleg vooraf Is gegaan, een omvangrijke waterberging
epland. Het komt op ons uiterst vreemd over dat (de invloed op) onze
uurrechten hierbij volledig over het hoofd lijken te zijn gezien en daarmee niet

gerespecteerd. De invloed en gevolgen van deze ingreep in onze
waterhuishouding is daarom ook niet duidelijk maar zou mogelijk tot ongewenste
(neven)effecten voor de uitoefening van onze hobby kunnen leiden, W'rj achten
fatsoenlijk overleg hierover wenselijk, waarbij mede onderzoek zal moeten worden
verricht naar de eÍfecten van deze waterkundige ingreep.

Tuínieren aan de Waterlinie
van deze ingreep in onze waterhuishouding is daarom ook niet duidelijk maar zou
mogelijk tot ongewenste (neven)effecten voor de uitoefening van onze hobby
kunnen leiden. wij achten fatsoenlijk overleg hierover wenselijk, waarbij mede
onderzoek zal moeten worden verricht naar de effecten'van deze waterkundige
ingreep,

Mede naar aanleiding van uw zienswijze is de locatie van de waterberging bij de
volkstuinen in Lunetten aangepast. Zie hiertoe de },lota van Wijziging 2020.

nswijzepunt 4
tijdelijke bouwterrein dat naast ons tuinenpark is gepland veroorzaakt naar

ng veel ongemak en overlast, vooral in de zuidoost hoek van ons
inenpark. Door de extra verkeersbewegingen en werkzaamheden zal extra

geluidoverlast, stofontwikkeling.en lichteffect ontstaan, die gedurende vele jaren
het recreatiegenot voor de aangrenzende tuinders ingrijpenà zal aantasten
respectievelijk beperken. voor deze tuinders is het ook belangrijk dat eventuele
gezondheidseffecten via hun consumptiegewassen niet worden vergroot. wij
verzoeken u daarom afdoende en doeltreffende maatregelen te nemen om de
verkeersafwikkeling en werkzaamheden bij dit werkterrein zodanig te (laten)
organiseren dat hinder door extra geluid, meer stof en ongewenste verlichting
achterwege blijft.

voor beantwoording van uw reactie het algemeen deel van de Nota van
Antwoord, paragraaf 2.11 Aanbestedings- en uitvoeringsfase (hinder tijdens de
uitvoering).

Tussen het ontwerp-tracébesluit en het rB 2016 heeft een nadere analyse
plaatsgevonden van de daadwerkelijk benodigde ruimte voor de werkterreinen
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bouwterreinen). Uitgangspunt is dat de aannemer voldoende ruimte heeft om het
te kunnen realiseren. Echter, vanuit de verschillende belangen (hinder,

tuur/ ecologische verbindingen) en de ingediende ziensw'rjzen van de betrokken
omwonenden, is nogmaals naar noodzaak en de begrenzing gekeken.

Dit heeft op een aantal locaties geleid tot een aangepaste begrenzing van de
terreinen. Er is één nieuw werkterrein, nabij de Mereveldseweg, toegevoegd

opzichte van het OTB. Het resultaat van deze aanpassingen zijn op de
ngen bij het tracébesluit verwerkt en beschreven in de Nota van

2020. In het vervolgproces worden met de gemeenten nadere afspraken
aakt over onder andere aanrijdroutes van bouwverkeer, de inrichting en het

ik van het bouwterrein.
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