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Geachte leden van de raad,

In de Raadsvergadering van 26 november 2020 heeft uw Raad de motie M342 ‘Teleurstelling en 
onbegrip over Tracébesluit verbreding A27’ aangenomen

In de motie verzoekt u ons:
� De teleurstelling en onbegrip van de gemeenteraad aan het Rijk over te brengen;
� Duidelijk te maken dat Utrecht investeringen in duurzame vormen van mobiliteit, zoals een 

schaalsprong van het openbaar vervoer en een regionaal fietsnetwerk en oplossingen binnen 
de huidige bak van de A27 verkiest, boven investeringen in de verbreding van de A27 op 
deze wijze;

� Lokale en regionale organisaties die zich verzetten tegen de verbreding, via juridische 
procedures en andere acties, actief te benaderen om samen met hen op te trekken.

Hieronder lichten we toe hoe we uitvoering hebben gegeven aan deze motie.

We hebben uw teleurstelling en onbegrip over het tracébesluit overgebracht aan het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, de initiatiefnemer van het project, in de Bestuurlijke Stuurgroep Ring van 
16 december 2020.  

Uw verzoek om bij het rijk duidelijk te maken dat onze voorkeur is om investeringen te doen in 
duurzame vormen van mobiliteit en dat oplossingen binnen de huidige bak van de A27 onze voorkeur 
hebben, hebben we ook al eerder overgebracht, onder meer in het bestuurlijk overleg MIRT van 25 
november 2020. In de raadsbrief van 27 november 2020 hebben wij u geïnformeerd over de 
uitkomsten daarvan.

Zoals u heeft verzocht, hebben we organisaties benaderd die zich verzetten tegen de verbreding en 
gesteund zover daar behoefte aan was. Zo hebben we in de periode dat beroep bij de Raad van State 
kon worden ingesteld tegen het Tracébesluit Ring Utrecht (3 december 2020 tot 13 januari 2021), de 
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organisatie Kerngroep Ring Utrecht ondersteund door technisch inhoudelijke informatie te verstrekken 
waar zij behoefte aan hadden, onder meer over effecten op grondwater en luchtkwaliteitsaspecten. 
Ook hebben wij vanuit het initiatievenfonds een financiële bijdrage geleverd aan de postercampagne 
van de Kerngroep Ring Utrecht. Op deze wijze hebben we steun geleverd, daar waar er behoefte aan 
was.

Vandaag verscheen een artikel op de website van De Nieuwe Utrechtse Krant (denuk.nl), waarin een 
interne mail van de directeur Ruimte wordt aangehaald. Deze mail gaat voorbij aan de motie en de 
positie van de gemeente in dit dossier en dat had niet gemoeten. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,


