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Betreft : Vereniging Leefmilieu en anderen 
. H T727 msaramm '1 K 2’ 

Prakken d'O|iveira t.a.v. mw.mr. B. Kloostra 
Linnaeusstraat 2 
1092 CK AMSTERDAM 

Datum Ons nummcr Uw kcnmerk 
12 januari 2022 202006510/1/R3 D20201469/BK/bk 

Inlichtingcn Ondcrwcrp 
Mw. S. Soebhag Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2020 
O70-4264771 Tracébesluit (Crisis- en Herstelwet) 

Procedure 
Beroep 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij stuur ik u een kopie van een brief die is verzonden aan de daarin geadresseerde 
partij(en). U krijgt deze kopie niet om daarop te reageren, maar om u op de hoogte te 
houden. 

Over de verdere behandeling van deze zaak krijgt u nog bericht. 

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend. 

Hoogachtend, 
de griffier 
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Betreft : Minister van Infrastructuur en Waterstaat 

Ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat, 
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, t.a.v. 
mr. H.A.J. Gierveld 
Postbus 20901 
2500 EX ‘S-GRAVENHAGE 

Datum Ons nummer Uw kenmcrk 
12 januari 2022 202006510/1/R3 IENW/BSK-2021/57859 (t.a.v. mr. M. de 

Hoop) 

Inlichzingcn Onderwcrp 
Mw. S. Soebhag Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2020 
070-4264771 Tracébesluit (Crisis- en Herstelwet) 

Procedure 

Geachte heer/mevrouw, 

In de zaak over het tracébesluit “A27/A1 2 Ring Utrecht 2020" vraag ik uw aandacht 
voor het volgende. In het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de 
toekomst' staat op pagina 14: 

”We bezien in over/eg met de reg/'0 of een door de reg/‘o voorgeste/de a/ternat/eve in vu//ing 
van de A27/Ame//sweerd binnen de bestaande bak de bere/kbaarheidsprob/emat/ek 
op ge//jkwaardige w/'/'ze op/osz‘. Onts/uiting via fhoogwaard/'g) OV en auto van nieuwe 
woongebieden in de reg/'0 (m.n. R//nenburg) is daar onderdeel van. A/s dit het geval 
is, wordt het voorstel van de reg/0 overgenomen. Z0 niet, dan wordt het /opende 
bes/u/tvorm/ngsproces voortgezet. ” 

Het is voor de Afdeling en de andere partijen in deze zaak van groot belang om op 
korte termijn inzicht te krijgen in de planning van dit overleg en de daarop volgende 
besluitvorming. Hierbij speelt een roi dat, zoals u weet, in deze zaak aan de STAB 
opdracht is gegeven om een onderzoek in te stellen. De STAB verwacht dit uiterlijk 
15 februari af te ronden. Omdat u eerder hebt aangegeven dat u naar verwachting 
in maart een wijzigingsbesluit zult vaststeilen op basis van nieuwe berekeningen van 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, is met de STAB afgesproken dat onderzoek 
naar stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden op dit moment achterwege kan biijven. 
De gedachte daarachter is dat de STAB, voor zover dat nodig is, een aanvullend 
deskundigenrapport kan uitbrengen over het wijzigingsbesluit. 

Om deze redenen verzoek ik u: 
1) Z0 spoedig mee te delen of u nog steeds het voornemen hebt om in maart een 
wijzigingsbesluit vast te stellen in verband met nieuw onderzoek naar de stikstofdepositie 
op Natura 2000-gebieden; en 
2) Uiterlijk op 31 maart 2022 inzicht te geven in de planning van het hiervoor bedoelde 
overleg over een aiternatief voor het project en de daarop volgende besluitvorming. 
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Op basis van uw antwoorden zal de Afdeling vervolgens bepalen of en hoe het onderzoek 
in deze zaak zal worden voortgezet. 

Hoogachtend, 

de meervoudige kamer, 
voor deze, //k 
mr. R. van Heusden 
griffier
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