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Van: Pepijn Binkhorst (NMU) [mailto:p.binkhorst@nmu.nl]  
Verzonden: donderdag 31 maart 2011 16:49 
Aan: Schoen, Hans 
Onderwerp: Reactie op Voorontwerpinpassingsplan Verbindingsweg Houten - A12 

Geachte heer Schoen, 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om onderstaande mail door te zenden aan de leden van de commissie RGW? 
Het is een bijdrage voor agendapunt 7 van de vergadering van RGW op 4 april aanstaande. 
 
Hartelijk dank.  
 
Geacht Statenlid, 
 
Komende maandag bespreekt uw commissie RGW (met MME) het 
voorstel Voorontwerpinpassingsplan Verbindingsweg Houten - A12, oftewel SALTO. De Natuur en 
Milieufederatie Utrecht (NMU) is reeds lang kritisch over dit plan. Daarbij gaat het ons vooral om de 
gekozen oplossing en niet zozeer om het geconstateerde probleem. Omdat uw commissie veel 
nieuwe leden telt en wij helaas niet bij de recente hoorzitting aanwezig konden zijn, nemen wij u in 
deze mail nogmaals kort mee in onze belangrijkste bezwaren. 
 
De voorgestelde nieuwe verbindingsweg via het Rijsbruggerwegtracé, vergroot de afstand tot 
recreatief groen rond Utrecht. Pas na het passeren van de nieuwe weg zal de recreant zich in het 
groen wanen. Het voorgestelde tracé betekent een nieuwe doorsnijding van het open landschap. 
Bovendien is nog onbekend wat er uit de startnotitie Ring Utrecht volgt, want ook daar zijn de nodige 
doorsnijdingen van hetzelfde gebied ingetekend. Tegelijk blijkt dat het Rijsbruggerwegtracé zelfstandig 
onvoldoende effectief is voor geconstateerde problemen en aanvullende projecten gewenst zijn. Nu is 
al duidelijk dat aanvullende infrastructuur nodig is voor de oostelijke ontsluiting voor het 
Rijsbruggerwegtracé. De verbindingsweg Houten - A12 is echter alleen op de eigen merites bekeken 
voor omgevingseffecten. Dit geeft op voorhand een onderschatting van die effecten.  In bijgaande 
brieven leest u kort onze argumenten zoals het afgelopen jaar naar voren gebracbht. 
 
De NMU denkt mee over een oplossing en staat nog steeds de variant voor van optimalisatie van de 
combinatie N410 en N409/N408. Dit betekent ook een flinke ingreep, maar dit alternatief kreeg een 
betere beoordeling op natuur- en landschapskenmerken in eerdere beoordelingen. Daarbij zou ook 
een aanpak van de aansluiting Hoograven noodzakelijk zijn. Dat dit soort aanpassingen buiten de 
scope zouden vallen van SALTO vinden wij vreemd en buitengewoon jammer. Wij pleiten ervoor om 
verkeerskundig en landschappelijk de beste oplossing te kiezen en de scope breed te houden. Het is 
inderdaad een lastig punt bij de N408 en de aansluiting Laagraven, maar aanpakken van deze punten 
is van belang voor de hele regio en niet voor Houten alleen. Dat een nieuwe aansluiting en een 
nieuwe weg wel mogelijk zijn en aanpassing van de N408 niet, is een vreemde conclusie die wij niet 
delen. 
 
Samenvattend vindt de NMU de prijs die recreatie, landschap en natuur moeten betalen voor een 
verkeerskundig suboptimale oplossing veel te hoog. Wij vragen u de plannen te herzien, de scope te 
verbreden en de relatie te leggen met de plannen rond de Ring Utrecht. 
 
Uiteraard zijn wij bereid tot een nadere toelichting over ons alternatief en de voorgeschiedenis van dit 
project. Neemt u daarvoor contact ons op (Pepijn Binkhorst op 030- 2567362). 

Met vriendelijke groet, 
 
Pepijn Binkhorst 
Beleidsmedewerker energie en mobiliteit 
Natuur en Milieufederatie Utrecht 
Emmalaan 41, 3581 HP Utrecht 
t: (030) 2567 362 



e: p.binkhorst@nmu.nl
werkt op ma, di, do en vr 

Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht 

Voor de nieuwsbrief en meer info: www.nmu.nl
kijk ook eens op www.utrechtsnelweg.nl


