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Begrenzingen project “opwaardering Noordelijke Rondweg Utrecht” (NRU):
De NRU is het Utrechtse deel van de N230, die de noordelijke verbinding vormt tussen de A27 en
A2. Het gedeelte van de N230 tussen het Gandhiplein (bij begraafplaats Daelwijck) en de A2 is in
beheer en onderhoud bij de provincie Utrecht en wordt ook wel de Zuilense Ring genoemd.
De opwaardering van de NRU geschiedt binnen van het project Ring Utrecht, waarin met name de
verbreding van de A27 ter hoogte van Amelisweerd en belangrijk onderdeel vormt, maar maakt hier
formeel geen onderdeel van uit.
Het project opwaardering NRU begint bij de aansluiting met de A27 de eindigt aan het einde van het
viaduct, dan wel ondertunneling bij het Gandhiplein. Dit wordt het inpassingsgebied genoemd. Voor
het vervolg van de N230, het provinciale deel, worden geen werkzaamheden voorzien. Aangezien de
opwaardering van de NRU een verkeersaantrekkende werking heeft, zal dit leiden tot meer verkeer
op de NRU zelf én op het vervolg van de weg, de Zuilense Ring. Dit deel, waar geen
werkzaamheden zijn voorzien, maar wel de gevolgen van de opwaardering ondervindt wordt het
invloedsgebied genoemd.

Invloedsgebied/ inpassingsgebied

gemeentegrens (zwart)/ provinciaal deel N230 (blauw).
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Voor het functioneren van de noordelijke rondweg in zijn geheel is een goede doorstroming op de
aansluiting van de N230 op de A2 cruciaal. Dit is zowel met als zonder opwaardering van de NRU
het geval. Een projectteam, waarin zitting hebben Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht en de
gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht streeft ernaar dat binnen drie jaar hier een belangrijke
verbetering plaats vindt.
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Besluitvorming t.a.v. de opwaardering NRU tot dusver:
In maart 2014 heeft de raad van de gemeente Utrecht de voorkeursvariant voor de Noordelijke
Randweg Utrecht (NRU) vastgesteld. Hierin krijgt de NRU 2 x 2 rijstroken, een maximum snelheid
van 80 km/uur en drie ongelijkvloerse kruisingen.
Bij één kruising (zeer waarschijnlijk het Robert Kochplein) kan de NRU verdiept onder de rotonde
worden aangelegd, bij de twee anderen (Henri Dunantplein en Gandhiplein) zal de NRU verhoogd
over de rotondes gaan (Tracévariant 2C).
De weg zal worden voorzien van stil asfalt (dubbellaags ZOAB, fijn).

Noordelijke Randweg Utrecht met daarop de drie verkeerspleinen

vastgestelde variant (2c) en de wensvariant met drie verdiepte verkeerpleinen
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Op 21 juni 2017 nam wethouder Van Hooijdonk een petitie in ontvangst tijdens een stadspodium
over de NRU. Hierin pleiten bewoners om alle kruisingen in NRU verdiept aan te leggen.
In vervolg hierop heeft de raad van Utrecht op 29 juni 2017 een amendement aangenomen om voor
het geheel verdiept aanleggen van de NRU € 19 miljoen extra ter beschikking te stellen onder
voorwaarde dat:
• provincie en rijk ook extra budget toezeggen
• duidelijk is hoe de leefbaarheid langs de NRU verbetert door de aanleg van drie
onderdoorgangen.
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visualisatie van de vastgestelde variant (2c) en de wensvariant

Op 3 juli 2017 heeft Provinciale Staten van Utrecht de gedeputeerde opgedragen om een
financiering te zoeken voor meer geld voor de NRU, teneinde twee extra verdiepte rotondes te
kunnen aanleggen.
Toename autoverkeer in invloedsgebied.
Zoals in de inleiding is vermeld heeft de opwaardering van de NRU een verkeersaantrekkende
werking, hetgeen leidt tot een toename van het verkeer, niet alleen op de NRU zelf maar ook op het
vervolg, de Zuilense Ring.
De toename van het verkeer op de Zuilense Ring ten gevolge van de opwaardering van de NRU
verschilt per plaats. Op basis van een projectvariant van het vigerende verkeersmodel (VRU 3.3) zal
deze toename ter hoogte van de wijk Zandweg-Oostwaard en de passage van het Amsterdam
Rijnkanaal in 2030 ca. 16% bedragen. Dit percentage komt bovenop de voor 2030 berekende
autonome groei t.o.v. 2015 van 12%. Getalsmatig zorgt de opwaardering van de NRU, zoals uit
onderstaande tabel blijkt, voor ca 9500 motorvoertuigen (76.300 minus 66.800).
N230, ter
hoogte van
ARK
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project
76.300

2030
autonoom
112%

2030
project
128%

Pagina 3 van 6

Memo stand van zaken NRU/p.e.3

Gemeente Utrecht en provincie Utrecht verwachten dat door de toename van het verkeer op de
N230 in het invloedsgebied de wettelijke grenzen voor geluidsoverlast en luchtkwaliteit niet worden
overschreden. In het MER zal berekend worden wat de effecten van de verkeersintensiteiten zijn op
geluid en luchtkwaliteit. Vooruitlopend hierop overwegen gemeente Utrecht en provincie Utrecht
geen maatregelen om wat tegen de eventuele toename van geluid en luchtvervuiling te doen.
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Gemeentelijk standpunt t.a.v. opwaardering van de NRU
Op 27 januari 2009 heeft de voormalige gemeente Maarssen, als reactie op de Startnotitie
Pakketstudie Ring Utrecht, haar medewerking toegezegd aan de opwaardering van de NRU, mits
wordt voldaan aan de volgens voorwaarden:
1. Er mag geen sprake zijn van toename van geluidshinder of luchtverontreiniging;
2. De upgrading van de NRU mag niet leiden tot aantasting van de waarden van de polder
Buitenweg;
3. Er mag geen sprake zijn van toename van sluipverkeer.
Op 28 februari 2012 heeft de raad een motie aangenomen, waarin het College wordt opgedragen
om:
1. Op zo’n kort mogelijke termijn alle middelen die tot zijn beschikking staan in te zetten om
namens onze raad de grote zorgen van de gemeente Stichtse Vecht over deze ontwikkeling
over te brengen aan de bevoegde instanties;
2. Het overige te doen wat in zijn macht ligt om te waarborgen dat de leefbaarheid van de
gemeente Stichtse Vecht niet zal lijden onder de mogelijke wijzigingen en/of opwaardering
van de NRU;
3. In te zetten op een verlaging van de maximum snelheid op de NRU naar 80 km/uur en in te
zetten op handhaving van deze snelheid bijv. door het instellen van trajectcontrole.
Op 23 april 2013 heeft de raad een motie aangenomen, waarin het College wordt gevraagd om:
1. Bij de betrokken partijen aan te dringen om het uitgebreide participatieproces rond het
opwaarderen van de NRU nog dit jaar af te ronden met een besluit
2. Aan te dringen op het aanbesteden van het ontwerp inclusief de aanpak van de aansluiting
op de A2.
Wet bepaalt de grenzen
Anders dan bij de verbreding van de A2 het geval is, zijn ten aanzien van de NRU geen afspraken
gemaakt, die door de opwaardering eventueel geschonden zouden kunnen worden. Voor zover
gelegen binnen de grenzen van Stichtse Vecht is voor het project ook geen
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Dit betekent dat op dit moment de wet de grenzen bepaald
ten aanzien van bijv. lucht en geluid.

Ambtelijk neemt de gemeente Stichtse Vecht daarnaast nog deel uit van de projectgroep aansluiting
N230/A2 (RWS, provincie Utrecht en gemeente Utrecht) en de projectgroep Minder Hinderplan
(RWS, provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, de Bilt, Nieuwegein en Houten). Deze laatste
projectgroep houdt zich bezig met het beperken van de hinder tijdens de werkzaamheden aan de
Ring Utrecht (A27, A12, N230).
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Wat heeft het college tot dusver gedaan?
• Na ieder beslismoment van de gemeente Utrecht t.a.v. de NRU en/of aangelegenheden die
een verdere groei van het verkeer op de N230 veroorzaken, heeft het college een
uitgebreide zienswijze ingediend.
- Op 14 februari 2012 bij de consultatie over de Benuttingsvariant Utrecht West 2030
- Op 18 december 2012 na vaststelling van de voorkeursvariant;
- Op 16 december 2015 bij de inspraak over de nota Slimme Routes, Slim Regelen en Slim
Bestemmen (GVVP gemeente Utrecht).
• Bij ieder bestuurlijk overleg met de gedeputeerde en/of de verkeerswethouder van Utrecht
wordt door de portefeuillehouder het gemeentelijk standpunt geagendeerd en besproken;
• Inbreng door de portefeuillehouder binnen de U10 (Bestuurstafel Mobiliteit);
• Participatie door portefeuillehouder in Bestuurlijke Stuurgroep Ring Utrecht (BSG);
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Ambtelijk wordt ook bij de provincie Utrecht bepleit om bij het groot onderhoud van de N230, net als
op de NRU, stil asfalt toe te passen (dubbellaags Zoab,fijn). Het groot onderhoud aan de N230 is
namelijk vrijwel in hetzelfde jaar voorzien als de oplevering van de NRU (omstreeks 2020).
Op welke wijze communiceert het college met de omwonenden?.
Bij ieder beslismoment worden alle langs de N230 gevestigde bewonersgroepen via de mail
geïnformeerd over de te nemen beslissingen. Een aantal malen gebeurde dit in vergaderverband op
Goudestein. De ingediende zienswijzen zijn veelal samen met de bewonersverenigingen opgesteld.
Begin dit jaar hebben de bewonersverenigingen langs de N230, aangevuld met enkele individuele
bewoners zich verenigd in “de Buren van de Zuilense Ring”.
Met de “Buren” vindt eenmaal per zes weken structureel overleg plaats. De eerste keer waren daarbij
ook de projectleider NRU van gemeente Utrecht, de verantwoordelijk ambtenaar bij de provincie
Utrecht en de Omgevingsdienst aanwezig. Dit heeft ertoe geleid dat de Buren nu ook binnen die
geledingen ingangen hebben gekregen.
In overleg met de “Buren” zullen langs de Zuilense Ring door ons twee extra luchtmeetpunten
worden ingericht.
Hoe staat het met de 80 km/uur op de N230?
De gedeputeerde blijft vooralsnog bij het standpunt dat de N230 een 100 km/uur stroomweg is. De
gedeputeerde oordeelt dat voor verlaging van de snelheid een wegaanpassing noodzakelijk is,
waarvoor geen gelden beschikbaar zijn. Een uitzondering zou eventueel gemaakt kunnen worden
voor het wegvak vanaf ruwweg het ARK tot de A2, waarbij, vanwege de vele weef bewegingen uit
verkeersveiligheidsoogpunt de snelheid gereduceerd zou moeten worden.
De gedeputeerde zal, naar het zich nu laat aanzien, over de snelheid op de N230 alleen een ander
standpunt innemen, wanneer zij daar door de Staten toe wordt “gedwongen”. Het lijkt dan ook de
beste weg om via de eigen fracties de Provinciale Staten “over te halen” daarvoor een motie in te
dienen.
Wanneer moeten wij weer in actie komen?
De “Buren” hebben er bij de fractievoorzitters op aangedrongen een visie in te dienen. Dit is alleen
zinvol en mogelijk na een officieel beslismoment.
Zoals het zich nu laat aanzien is dat eind november 2017, nadat het college van Utrecht het Integraal
Programma van Eisen en het Functioneel Ontwerp (IPvE/FO) heeft vrijgegeven voor inspraak.
Binnen de daarvoor gestelde zes weken zullen wij dan ook zeker een zienswijze indienen.
Een volgend moment komt medio 2018, tijdens de ter visie legging van het bestemmingsplan en het
milieueffectrapport (MER). Aangezien hier specifiek op de gevolgen voor het invloedsgebied zal
worden ingegaan, is dit voor ons allen zeker een moment dat we niet mogen missen.
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Hoe staat het met de verbetering van de aansluiting N230/A2?
Anders dan de motie van 23 april 2013 aan, zal de aansluiting van de N230 op de A2 niet in het
kader van de opwaardering van de NRU worden verbeterd, maar los daarvan en ook eerder zoals
het nu lijkt. Het begint er steeds meer op te lijken dat een Divergerende Diamantaansluiting in
combinatie met verbreding van de toerit naar Amsterdam vanaf de N230 tot het gewenste resultaat
leidt.
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schematische weergaven van de Divergerende Diamantaansluiting waarbij verkeer aan de linkerzijde rijdt in plaats van rechts
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Beeld 2040, U10 beraad mobiliteit
De prognoses voor de NRU zijn opgesteld voor het jaar 2030, maar hoe ontwikkelt het verkeer zich
na 2030 in de hele regio en met welke dilemma’s krijgen wij dan te maken?
Om u daarin mee te nemen organiseert de gemeenteraad van Woerden op 27 september 2017 in
het MeetinOffice te Woerden een bijeenkomst voor de raadsleden van de U10 gemeenten met als
titel “U10 Beraad(t) Mobiliteit”. Wij bevelen deze bijeenkomst bij u van harte aan.

