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AAN Provinciale Staten 

VAN GS – Gedeputeerde Schaddelee 

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP Uitspraak Raad van State inzake Project A27/A12 Ring Utrecht 

 
Geachte Statenleden, 
 
Op 17 juli 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht1. De 
Raad van State heeft alle beroepen gegrond verklaard en vernietigt hiermee het besluit van de minister van 
Infrastructuur en Milieu van 8 december 2016 tot vaststelling van het "Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht" en het 
besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 28 juni 2018 tot vaststelling van het "Tracébesluit 
A27/A12 Ring Utrecht 2018". 
 
De uitspraak van de Raad van State is het directe gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. 
over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarin is aangegeven dat het programma niet meer gebruikt kan 
worden als basis om toestemming te geven voor activiteiten die stikstof uitstoten en effect hebben op de 
instandhoudingsdoelstellingen van beschermde Natura 2000-gebieden. Omdat de PAS ook ten grondslag lag aan 
het Tracébesluit Ring Utrecht, kon deze volgens de Raad van State niet in stand blijven. Het project zal nu een 
eigen beoordeling (los van het programma PAS) moeten maken en die opnemen in een nieuw Tracébesluit. 
Daarvoor zal een nieuwe procedure moeten worden doorlopen. 
 
Het project Ring Utrecht was bedoeld om doorstromingsknelpunten op de Ring Utrecht op te lossen. Nu het 
Tracébesluit niet uitgevoerd kan worden, blijven knelpunten bestaan, terwijl de urgentie dagelijks toeneemt om 
maatregelen te nemen om de bereikbaarheid op peil te houden en de groei van de regio Utrecht mogelijk te 
maken. Meer woningen, inwoners en arbeidsplaatsen leiden immers tot meer verplaatsingen.  
 
Het is aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat te bepalen welke stappen nu genomen worden. Er ligt 
volgens het college nu wel een mogelijkheid om nieuwe wegen te vinden in gezonde mobiliteit. De inzet zal 
daarom zijn om samen met de minister te komen tot maatregelen die bijdragen aan gezonde mobiliteit, die de 
groei van Utrecht mogelijk maken en bijdragen aan de bereikbaarheid van Utrecht op nationaal niveau.  
 
Aanstaande maandag 22 juli spreek ik met de directeur Wegen en Verkeersveiligheid van het Ministerie van I&W 
over de ontstane situatie. Ik zal u nader informeren als het gesprek daar aanleiding toe geeft. 
 
 
 

                                                           
1 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@116513/201701683-6-r3/  
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