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Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juni 2016,

Constaterende dat:
Het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu het ontwerptracébesluit (OTB) en het
milieueffectrapport (MER) A27/Al2 Ring Utrecht van 10 meitot en met 20 juni 2016

ter inzage heeft gelegd, waarbij belanghebbenden em anderen de mogelijkheid
hebben om een zienswijze in te dienen;l
ln het OTB wordt voorzien in een verbreding van de bak bij Amelisweerd van 15

meter aan weerskanten om een uitbreiding naartwee keer zeven rijstroken mogelijk
te maken;
Met dit project een bedrag van €L,1 miljard euro is gemoeid;

De gemeente Utrecht reeds een concept-zienswijze heeft ingediend waarin zij onder
andere bezwaar maakt tegen de verbreding van de bak;2

Overwegende dat

De verkeersintensiteit van de prognoses (de zogenaamde GE-scenario's) waarmee is

gerekend voor het OTB pas in 2046 zullen worden bereikt, volgens recent door het
ministerie gepubliceerde nieuwe berekeningen (zogenaamde WLE 1en 2 scenario's);

Het Centraal Plan Bureau (CPB) ¡n haar second opinion van maatschappelijke kosten-

baten-analyse van het project niet alleen de kosten van het OTB hoger inschat dan de

baten, maar ook meent dat alternatieven die in een eerder stadium, vanwege de

verkeersveiligheid zijn afgevallen inmiddels door nieuwe veiligheidsonderzoeken niet
mogen worden uitgesloten;3
Het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving in hun recent verschenen studie

'Kansrijk mobiliteitsbeleid' aangeven dat de aanleg van meer asfalt een aanzuigende

werking heeft op het verkeer en op de lange termijn files alleen maar zal verergeren;o

De uitvoering van het project ministens acht jaar grote overlast zal veroorzaken voor
zowel weggebruikers als omwonenden;
Met de verbreding van de bak de natuur bij Landgoed Amelisweerd wederom
on herstelbaar wordt aangetast;

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- Om een zienswijze in te dienen bij Rijkswaterstaat met de strekking dat de provincie

Utrecht zich verzet tegen de verbreding van de bak bij Amelisweerd met in
achtneming van bovenstaande overwegingen.

En gaan over tot de orde van de dag. r.
Julie d'Hondt, Part¡jvan de Arbeid
Gerard Bosman, SP

Mieke Hoek,50Plus
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