
Oplegger Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD) voor MER Overvecht Centrum 
 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor MER Overvecht Centrum is een document dat door 

Tauw (advies- en ingenieursbureau, ingehuurd door de gemeente) is geschreven. Dit is technische, 

niet altijd leesbare taal. Daarom proberen we hier uit te leggen wat een NRD is en geven we antwoord 

op verschillende vragen zoals waarom we dit doen en waarom we dit nu doen en hoe we dit gebruiken 

in het Masterplanproces voor Overvecht Centrum. 

 

We gebruiken de afkortingen m.e.r. en MER. Met m.e.r. (kleine letters) bedoelen we de procedure van 

milieueffectrapportage van begin tot einde aan, zoals het onderzoek, zienswijzen en alle bijkomende 

adviezen. De afkorting MER (hoofdletters en zonder punten ertussen) staat voor het 

milieueffectrapport, dat is het rapport waarin de effecten op het milieu beschreven staan. 

Wat is een NRD? 

De NRD is onderdeel van de m.e.r.(-procedure). De MER beschrijft de gevolgen van een plan op het 

milieu, dus bijvoorbeeld de effecten op stikstof, geluid en groen. We maken een MER gelijktijdig met 

het Masterplan om te kijken of dat wat we mogelijk willen maken in het Masterplan straks ook echt 

gemaakt kan worden, zonder dat het milieu ervan verslechtert. Zo voorkomen we dat het plan 

waaraan we nu werken achteraf aangepast moet worden, omdat dan te laat blijkt dat het masterplan 

negatieve gevolgen heeft op het milieu. 

Om te weten wat de effecten op het milieu zijn moeten we onderzoeken doen, bijvoorbeeld een 

onderzoek naar de hoeveelheid geluid in het gebied en een onderzoek naar de hoeveelheid stikstof. 

In de NRD beschrijven we wat we gaan onderzoeken voor de MER. Ook beschrijven we welk 

programma we gaan onderzoeken. Dit is dus een soort plan van aanpak voor de MER. Zo weten we 

wat de ruimte is, als het gaat om de effecten op het milieu, voor in het Masterplan. 

Waarom doen we een MER (met NRD)? En hoe gebruiken we dit in het 
Masterplan proces? 

We doen een MER om te kijken of we wel een realistisch Masterplan maken. Dus of wat we in het 

Masterplan samen bedenken, straks ook echt gebouwd kan worden. Ook laat het zien welke 

maatregelen de gemeente Utrecht of ontwikkelaars kunnen nemen om een goede 

leefomgevingskwaliteit te bereiken. 

Het proces voor de MER loopt gelijk met het Masterplan, wat we in het Masterplan bedenken, nemen 

we mee in de MER. Het MER komt gelijktijdig met het Masterplan ter inzage te liggen. 

Wat zijn de uitgangspunten voor het NRD? 

Voor de NRD gaan we uit van de uitgangspunten uit de verkenning. We nemen hierin ruimte zodat we, 

wat we straks in het Masterplan bedenken, ook echt kunnen maken.  

Waar kunt u op reageren? 

U kunt zienswijze indienen op de NRD. Mist u een onderzoek of een aspect wat niet is meegenomen 

in de genoemde onderzoeken, dan kunt u dat aangeven.  

Wanneer en hoe kan ik reageren? 

De NRD kunt u bekijken vanaf 3 februari tot en met donderdag 17 maart: 

• Via de link: www.utrecht.nl/overvechtcentrum waar u kunt doorklikken naar de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau Masterplan Overvecht Centrum.   

• Via de link: https://denkmee.utrecht.nl/nl-NL/projects/laatste-nieuws  

http://www.utrecht.nl/overvechtcentrum
https://denkmee.utrecht.nl/nl-NL/projects/laatste-nieuws


• In het Stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond, 3521 AZ, Utrecht  

 
U kunt van vrijdag 3 februari tot en met donderdag 17 maart uw reactie (zienswijze) geven over het 
NRD. U kunt dit op drie manier doen: 
 

1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur 
deze naar: 
 
De gemeenteraad van de gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte 
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht 
Schrijf daarbij: zienswijze NRD Masterplan Overvecht Centrum 
 

2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente 
vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14 030 om een afspraak te maken (graag 
zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).  
 

3.  Digitaal: schrijf uw mening in een email en stuur deze naar nrd@utrecht.nl. 
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