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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
Onderzoek milieueffecten verbreding A27/A12 
Ring Utrecht nog niet compleet 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om de keuze voor het 

gebruik van een schermwand bij de verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht na-

der te onderbouwen in het milieueffectrapport. Ook de milieugevolgen voor kli-

maat, natuur en archeologie vragen nog nader onderzoek. De minister van Infra-

structuur en Waterstaat heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te 

beoordelen. 

 

Voor een goede en veilige doorstroming op de A27/A12 Ring Utrecht wil minister Van 

Nieuwenhuizen de weg verbreden, ter hoogte van de verdiepte ligging bij Amelisweerd. 

De kwaliteit van de leefomgeving moet daarbij behouden blijven of verbeteren. Voordat 

de minister een besluit neemt, zijn de mogelijke milieueffecten die optreden tijdens aan-

leg van de verbreding in beeld gebracht in een milieueffectrapport.  

 

Het rapport gaat uit van een waterremmende schermwand in de ondergrond. De gevol-

gen hiervan voor het grondwaterpeil tijdens de aanleg en bij gebruik van de weg, komen 

goed aan de orde in het milieueffectrapport. Zo stijgt het waterpeil licht aan de oostzijde 

in de gebruiksfase en daalt het licht aan de westzijde.  

De uitgangspunten en randvoorwaarden voor de gekozen bouwmethode moeten meer 

onderbouwd worden, zegt de Commissie. Laat zien of er nog andere beheersmaatre-

gelen mogelijk zijn, naast een schermwand.  

Ook adviseert zij om de milieugevolgen tijdens de aanleg van de schermwand in beeld 

te brengen, zoals de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van grondstoffen. 

Ten slotte is het advies om veldonderzoek te doen naar de aanwezigheid van be-

schermde diersoorten en op een aantal plaatsen aanvullend archeologisch onderzoek.  

 

Het ministerie heeft laten weten het rapport aan te vullen en de Commissie nogmaals 

om advies te vragen, voordat zij over het tracébesluit besluit.  

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de minister van Infrastructuur en Waterstaat - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2505
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