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Aan: 
college van Gedeputeerde Staten van Utrecht  
t.a.v. de heer Scheffe 
Postbus 80300 
3500 TH Utrecht 
 
Utrecht, 29 september 2010 
Kenmerk: 33/2010/PB/209.4 
Betreft: zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de m.e.r. 
 
Geachte College, 
 
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor 
de m.e.r – ontsluiting Houten, Herijking alternatieven. De notitie maakt de terechte conclusie 
dat de planstudie Ring Utrecht van grote invloed is op SALTO / ontsluiting Houten. Niet alleen 
vanwege andere vervoerstromen in de regio maar ook doordat de situatie zoals geschetst in de 
MER SALTO weinig meer van doen heeft met de realiteit. 
 
De beoordeling van de ruimtelijke effecten is veel belangrijker geworden met het oog op de 
voorgestelde voorkeursalternatieven. Het gebied in de zuidoost oksel van de A12 en de A27 
komt – naar het zich laat aanzien – nog veel verder onder druk te staan dan eerder gedacht. Dat 
vraagt om een strengere beoordeling van de effecten op natuur en landschap en een die met alle 
projecten rekening houdt.  
 
Tegelijk is nog duidelijker geworden dat het Rijsbruggerwegtracé zelfstandig onvoldoende 
effectief is en aanvullende ontsluiting richting het oosten door de initiatiefnemers gewenst is. Al 
deze ontwikkelingen – daarbij hebben wij de wens van Bunnik ten aanzien van de verbinding 
met Zeist ook in gedachten – maken een gecumuleerde inschatting van effecten van de 
relevante projecten noodzakelijk.  Dat komt nog onvoldoende tot uiting in uw notitie. 
 
De voorliggende notitie is ons inziens te veel geconcentreerd op de oplossing 
Rijsbruggerwegtracé. Daarbij rijst de vraag hoe de beoordeling plaatsvindt van alternatieven en 
of verandering van besluitvorming daarop zal volgen. Er zijn wel kansrijke varianten 
aangegeven die ook onderzocht gaan worden. Dat is een positief signaal. Daarbij vragen wij u 
nogmaals in overweging te nemen om de variant die wij reeds vaker hebben voorgesteld toe te 
voegen aan deze varianten.  
 
Het gaat om de variant die op basis van optimalisatie van de combinatie N410 en N409/N408 
als ontsluiting gaat werken. De N410 staat nadrukkelijk op het lijstje, maar te veel zelfstandig 
beschouwd. De N409 staat slechts vermeld met een aansluiting op de parallelbanen. Omdat nu 
al bekend is dat de vervoersvraag vooral op het westen gericht is, lijkt dit een nodeloze 
exercitie. Echter, de N408 lijkt op basis van de MER 1e fase Ring Utrecht minder gebruikt te 
worden. Daardoor is gebruik van deze weg zeker een reële optie. Als toevoeging bij kansrijke 
varianten lijkt de NMU variant via N410 en N408/N409 een realistische keuze, die meer 
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toevoegt dat de genoemde varianten. In de oude MER SALTO kwamen het alternatief N410 en 
het alternatief N408/N409  zelfstandig beschouwd verkeerskundig al dicht in de buurt van het 
Rijsbruggerwegtracé. Een combinatie is mogelijk zelfs beter dan het Rijsbruggerwegtracé. Beide 
zelfstandige alternatieven kregen een betere beoordeling op natuur- en landschapskenmerken.  
 
Onze conclusie is dus dat alle ruimtelijke ingrepen die in de komende 10 jaar te verwachten 
zijn een rol moeten spelen bij de beoordeling van de ruimtelijke impact. Alleen zo is te 
voorkomen dat in een reeks van grote en kleine projecten het gebied alle waarde verliest. 
Bovendien mist misschien wel de meest kansrijke variant: de combinatie N410 en N409/N408. 
Wij verzoeken daarom met klem deze alsnog toe te voegen. 
 
Namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht  
 
 
 
 
Joris Hogenboom  
Directeur 

 


