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Betreft: participatiegroep bewoners Overvecht NRU-inpassing en richtlijnen 2e fase MER
Geachte heer Lintmeijer en mevrouw Den Besten,
Aan de vooravond van de fase waarin gesproken gaat worden over de inpassing van de
Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) stellen wij ons graag aan u voor. Wij zijn de
participatiegroep bewoners Overvecht NRU-inpassing en vertegenwoordigen een groot
aantal bewoners- en wijkgroepen uit de directe omgeving van de NRU. In de groep zijn
bewoners vertegenwoordigd van Blauwkapel, Gageldijk (ter hoogte van de dreven tot en
met de Zuilense Ring), Overvecht Zuid en Overvecht Noord (de Gagel). De participatiegroep is ontstaan na de informatiebijeenkomst op 21 september, die door Verder en het
Bewonersplatform Overvecht was georganiseerd. De participatiegroep is een nieuwe
werkgroep van het Bewonersplatform Overvecht.
Wij willen in de komende fase waarin gekeken gaat worden hoe de NRU als onderdeel
van de ring Utrecht kan worden ingepast graag participeren. We brengen veel ideeën en
een grote situatiespecifieke kennis met ons mee: het is immers ons directe leefgebied,
we zijn er dagelijks en weten precies wat er kan en waar knelpunten zitten. Op grond
van de participatieverordening van de gemeente Utrecht kunnen bewoners op
verschillende manieren participeren, variërend van geïnformeerd worden tot coproductie. Vanwege het ingrijpende, complexe en kostbare karakter van de inpassing van
de nieuwe NRU is co-productie met de bewoners veruit de beste wijze van participeren.
Door onze kennis en suggesties in te kunnen brengen kan sneller en met een groter
draagvlak een voor alle partijen aanvaardbaar plan voor de nieuwe NRU worden
ontwikkeld. Bovendien kunnen daarmee de kansen die de aanpassingen aan de NRU
meebrengen, beter worden benut en geaccentueerd. Voor het benutten van die kansen
wil onze participatiegroep verder kijken dan alleen verkeerskundige oplossingen. Wij zien
kansen voor gebiedsontwikkeling rondom de NRU in de breedste zin: natuur, wonen,
recreëren. Alleen op die manier zal opwaardering van de NRU de meest duurzame
oplossing bieden voor de toekomst. Wij verzoeken u derhalve de participatiegroep
bewoners Overvecht NRU-inpassing als co-producent in het Plan van Aanpak op te
nemen.
Verder brengen we nog even in herinnering de aanvullende richtlijnen voor de 2e fase
MER die het Bewonersplatform Overvecht in de reactie op de 1e fase MER al heeft
voorgesteld. Naast de gebruikelijke richtlijnen ten aanzien van leefbaarheid en
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gezondheid, zoals geluid, stank, luchtkwaliteit en veiligheid heeft het Bewonersplatform
met name gevraagd richtlijnen op te stellen voor:
a) de verkeerseffecten in de wijk,
b) de verbinding tussen het Noorderpark / Gageldijk en de wijk en
c) de geluidseffecten van de aanpassing van de NRU op dat Noorderpark.
Als Participatiegroep onderschrijven wij die punten volledig.
Wij vertrouwen erop straks als volwaardige partner in de inpassingsfase te kunnen
participeren en gaan ervan uit dat u voor de richtlijnen 2e fase MER aandacht zult
schenken aan de door ons aangegeven aspecten.
Graag wil een afvaardiging van de participatiegroep in een persoonlijk gesprek deze brief
nader toelichten.

Met vriendelijke groet,
Namens de participatiegroep bewoners Overvecht NRU-inpassing,
Annette van den Bosch
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