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Kamer houdt voet bij stuk:  Kracht van Utrecht in MER 2e fase

Utrecht - De Tweede Kamer heeft gisteravond voet bij stuk gehouden met haar verzoek
aan de minister om de Kracht van Utrecht mee te nemen in de Milieueffectrapportage
(MER) Ring Utrecht. De Kamer voert de druk op minister Eurlings maximaal op door een
motie aan te nemen van Groenlinks: neem de Kracht mee als volwaardig alternatief in de
MER. 

Jan Korff de Gidts, voorzitter van de Vrienden van Amelisweerd reageert opgetogen: ‘Dit is
fantastisch nieuws! Het inspireert enorm dat de Kamer zo warmloopt voor een mobiliteitsplan
met respect voor de mens en de omgeving.’  Ook Saskia Kluit, adjunct-directeur van de Natuur
en Milieufederatie is enthousiast: ‘’Dit is een enorme opsteker voor de inwoners van de provincie
Utrecht die zich zorgen maken over hun directe leefomgeving. Het aannemen van deze motie
dwingt de minister in te zien dat er meer is dan de aanleg van nieuwe wegen.”   

Eerder hebben de NMU en de Vrienden bij de vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat
aangedrongen op het meenemen van De Kracht van Utrecht. De Tweede Kamer werd overtuigd
en drong bij de minister aan om het rapport als serieuze variant mee te nemen. 
 
Minister Eurlings wilde dit echter niet, zo liet hij de Kamer weten. Hij vindt De Kracht van Utrecht
en het plan OV+++ onderling uitwisselbaar. Volgens de NMU, de Vrienden en nu dus ook de
Kamer verschilt de Kracht wezenlijk van de OV+++ variant, onder meer op het gebied van
prijsbeleid en flankerende maatregelen. Ook pleit De Kracht van Utrecht voor het verknopen van
snelweg, spoor en lightrail, zodat overstappunten kunnen worden gerealiseerd.

De Kamer nam nog enkele andere moties aan die belangrijk kunnen zijn voor Utrecht en
Amersfoort. Het gaat dan vooral om gebiedsgericht te werken bij infrastructuurprojecten en per
gebied de stappen van de mobiliteitsladder te doorlopen. Kortom, meer te werken zoals het
rapport van ‘de Kracht van Utrecht’ ook is opgesteld.
 

Noot voor de redactie:
Meer informatie over de Kracht van Utrecht kunt u vinden op www.utrechtsnelweg.nl of via de
site van de NMU (www.nmu.nl)
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