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commlssle voor de milieueffectrapportage 

uwkenmerk . 
DGP /W&V /U.02 .02625 

onderwerp 
Richtlijnenadvies Benutting A7 oostbaan 
knooppunt Zaandam - Punnerend-Zuid 

Geachte Minister, 

De Minister van Verkeer en Waterstaat 
Postbus 20901 
2500 EX DEN HAAG 

uw brief 
21 augustus 2002 

doorkiesnummer 
(030) 234 76 03 

ons kenmerk 
1286-31/Bb-vB/ab 

Utrecht. 
5 november 2002 

Met bovenvermelde brief stelde u, als coordinerend bevoegd gezag, de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid een advies voor richtlijnen voor een milieu
effectrapport (MER) uit te brengen ten behoeve van de besluitvorming over benuttingsmaat
regelen voor de oostelijke rijbaan van de A7 tussen knooppunt Zaandam en afslag Purme
rend-Zuid. Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het 
advies van de Commissie aan. 

De m.e.r.-plicht is betrokken op de combinatie van verbreden van de weg en vervolgens het 
benutten van het extra aangelegde asfalt. De verbreding he eft reeds plaatsgevonden, het 
gaat er nu alleen om het bijgekomen asfalt tijdens de avondspits ook daadwerkelijk te be
nutten. De Commissie schat in dat de milieugevolgen van dit geheel beperkt zijn. 
Het is de Commissie echter onduidelijk voor welke termijn de benuttingsmaatregelen een 
oplossing voor de congestie zullen zijn. Daarmee is het ook onduidelijk of er op termijn 
maatregelen te verwachten zijn met wellicht grotere milieuconsequenties. In dit advies 
vraagt de Commissie daarom met name aandacht voor de robuustheid van het voornemen 
als oplossing voor de avondfile. 

Voorgenomen activiteit, autonome ontwikkeling en probleemoplossend vermogen 
In de startnotitie worden twee benuttingsmaatregelen beschreven die ervoor moeten zorgen 
dat in de avondspits de capaciteit van de oostbaan van de A7 tussen Zaandam en Purme
retid beter wordt benut en het verkeer beter doorstroomt. Het gaat om de aanleg van een 
spitsstraak dan weI de aanleg van een plusstrook. Geef ten behoeve van een beter begrip 
van de beoogde toekomstige situatie en de milieuaspecten daarvan in het MER vaar elk van 
beide aan: 
• wat er fysiek zal wijzigen ten opzichte van de referentiesituatie (zoals de breedte van de 

weg, de verlichting en de portalen); 
• besteed hierbij in het bijzonder aandacht aan de situatie bij de op- en afritten. 
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Verkeersaspecten van de voorgenomen activiteit 
De doelstelling van het voornemen om te komen tot een betere doorstroming moet nader ge
concretiseerd worden. Geef de bijbehorende indicatoren. 
Bij de beschrijving van de autonome ontwikkelingen wordt onder meer het verkeersaanbod 
voor 2010 en 2015 geprognosticeerd. Geef de bandbreedte in deze prognose. 
Geef in het MER aan hoe robuust de oplossing is voor het gesignaleerde knelpunt. Geef 
daarvoor aan voor welke termijn de benuttingsmaatregel oplossing biedt, daarbij rekening
houdend met onzekerheden in de autonome ontwikkeling. 
Ret probleemoplossend vermogen van de benuttingsmaatregelen wordt vergroot als zij zich 
uitstrekken over het juiste traject en problemen met verkeerscongestie zich niet verplaatsen. 
Motiveer in dit licht de projectbegrenzing, in het bijzonder de lengte van het traject. Toon 
aan dat het treffen van een benuttingsmaatregel tot aan afslag Purmerend-Zuid (en niet ver
der) volstaat. Geef aan of er plannen bestaan voor verdergaande aanpassingen aan de infra
structuur in de toekomst. 

Alterna tieven 
In de startnotitie wordt gesteld dat voor het oplossen van de verkeerscongestie op het traject 
knooppunt Zaandam - afslag Purmerend-Zuid de volgende opties niet reeel c.q. onvoldoende 
probleemoplossend zijn: 
• het verbreden van de weg met een of meer rijstroken; 
• het verder verbeteren van het openbaar vervoer; 
• andere benuttingsalternatieven (weefstrook, toeritdoseringsinstallatie). 
Dit behoeft in het MER nadere toelichting. Dit geldt ook voor het buiten beschouwing laten 
van andere maatregelen op het gebied van dynamisch verkeersmanagement (DVM), zoals 
rijbaanbuffering en (dynamische) snelheidsverlaging l . 

Geef voor het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) aan wat de mogelijkheden zijn om 
de onderzochte alternatieven in milieuopzicht verder te optimaliseren, onder ander door mi
tigatie en/of compensatie. Een onderdeel van het mma kan zijn een zo optimaal mogelijke 
keuze van de rijsne1heid, waardoor de geluidemissie en de emissie van verontreinigde stoffen 
zo beperkt mogelijk is. Verder kan gedacht worden aan een verdere beperking van lichthin
der, akoestische optimalisatie, behandeling van vervuild afvoerwater van de weg en een op
timale landschappelijke inpassing. 

Mllieueffecten 
Roofdstuk 6 van de Startnotitie geeft een goede weergave van de te onderzoeken milieuas
pecten. Ret MER kan de Startnotitie dan ook volgen, met de volgende uitzonderingen: 
• uitwerking van de aspecten wonen en werken en recreatie zoals beschreven in paragraaf 

6.2 kan achterwege blijven, omdat de effecten nauwelijks zullen veranderen; 
• schenk bij verkeersveiligheid niet alleen aandacht aan kop-staartongevallen, maar ga te

yens in op de gevolgen die de afwezigheid van een vluchtstrook he eft voor de bereikbaar
heid van hulpdiensten; 

• verbreding van de weg heeft reeds plaatsgevonden, daarom kan het kwalitatieve onder
zoek voor het integrale aspect Duurzaam Bouwen, zoals vermeld aan het einde van para
graaf 6.3 en in de onderste rij van de tabel in paragraaf 6.S beter de vorm krijgen van 
een motivering achteraf van de bij de wegverbreding al dan niet getroffen maatregelen op 
het gebied van duurzaam bouwen; 

I In inspraakreactie 12 wordt geconstateerd dat tijdens de verbredingswerkzaamheden in het kader van het groot 
onderhoud, toen permanent een snelheidslimiet van 70 kro/u gold, er geen fIlevorming was. 
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• voor de weergave van visuee1 ruimtelijke aspecten zijn globale kwalitatieve beschrijvin
gen minder geschikt; enkele visualisaties, zoals kaarten, referentiebeelden of fotomonta
ges daarvoor meer geschikt2; 

• va or de enke1e woningen in het studiegebied nabij de A7 waarvoor op het ogenblik ge
luidsmaatregelen worden overwogen, dient voor het aspect geluid (paragraaf 6.3; tabel in 
paragraaf 6.5) tevens de verandering ten opzichte van de huidige situatie weergegeven te 
worden3 ; 

• voor de genoemde onderdelen van het aspect natuur (tabel in paragraaf 6.5) kan worden 
volstaan met een kwalitatieve uitwerking; 

• voor het aspect luchtverontreiniging (tabel in paragraaf 6.5): 
geef voor immissies van N02 en fijn stof (PMlO) op kaart aan in welk gebied de jaar
gemiddelde grenswaarde van 40 J.1g/m3 wordt overschreden en geef ook de hbogste 
waarde in dit gebied, waarbij ook de woningen en het bebouwde gebied wordt aange
geven; 
geefvoor immissies van fijn stof (PMlO) op kaart aan in welk gebied hetjaargemiddel
de van 30 J.1g/m3 wordt overschreden4 ; 

toetsing van de N02-concentraties aan de uurgemiddelde grenswaarde van 
200 J.1g/m3 die maximaal18 maal per jaar overschreden mag worden, kan achterwe
ge blijven, eve.n8Is de modelstudies voor de jaarlijkse emissies van C02 en NOx • 

Ten slotte 
De Commissi~ hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de totstand
koming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van 
haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde richtlijnen krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 

Drs. L. van Rijn-Vellekoop 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Benutting A7 oostbaan knooppunt Zaandam - Purmerend-Zuid 

c.c. de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 

2 Maak bierbij oak zoveel mogel.ijk gebruik vall het landschapsplan dat ditjaar voor de gehele A7 wordt opgesteld. 
3 Hoewel deze vergelijkingen jn beginsel oak voor de e.missie van verontreinigde stoffen zou den kunnen opgaan, is 

de Commlssie van oordeel dat er ten aanzien van dit aspect (vrijwel) geen verschil be staat tu ssen de huidige situ
atie en de referen tiesituatie. De vergelijki.l1g met de huidige situatie kan daarom beperkt blijven tot gelu idaspec
ten. 

4 Dit als indicator voor het daggemiddelde en in plaats van de daggemiddelde PMlO-norm van 50 flg/m3 die in 2005 
met meer dan 35 dagen per jaar overschreden mag worden. 
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Brief van het bevoegd gezag d.d. 21 augustus 2002 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen. 

De Voorzitter van de 
Commissie v~~r de Milleu-Effectrapportage 
De heer ir. N.H. Ketting 
Postbus 2345 
3500 GH Utrecht 

Contactpersoon 

ir. J.H. Gispen 
Datum 

'21 0v<A..'j 1.IXtw::. 'ZOo 2 
Dns kenmerk 

DGPIW&V IU.02.02625 
Onderwerp 

Startnotitie A7: Zaandam-Purmerend 

Geachte heer Ketting. 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Personenvervoer 

[~~ Commissla voor de 

milleu·erreclraooonase 

Ingek0ll\cn: 2 6 AUG. lOu, 
nummer 

d:)ssler I'J .. B G, _ I ~/ If\, ~ 
kop1a n:w :C;~ I b,. hI / ~L / Q L 

I 

Doorl(iesnummer 

070-3516748 
BijlageCn) 

10 
Uw kenmerk 

I ..J 

HierbiJ doe Ik u overeenkomstig de Wet Milleubeheer en de Tracewet de startnotitie A7: 
Zaandam-Purmerend toekomen. Ik verzoek u mlj advies uit te brengen binnen 9 weken na 
publlcatle, welke is voorzien op 2 september 2002. 

Ik verzoek u uw advies toe te zenden aan: 

Mlnlsterie van Verkeer en Waterstaat 
Direc!oraat-Generaal Personenvervoer 
Afdeling Wegen 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Hoogachtend, 

IRECTEUR-GENERAAL PERSONENVERVOER 

WEGEN EN VERKEERSVEILIGHEID 

Postbus 20901, 2500 EX Den Haag 

Bezoekadres P!e,manweg 1-6 
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Kennisgeving van de startnotitie 
in Staatscourant nr. 166 d.d. 30 augustus 2002. 

Inspraa·k Startnotitie 
rijkSvve:g A7 knooppunt . 
Zaandam - Purmerend~Zuid 

Gedurend! de pertode 2 septemw tc;t en met 
30 septemblef 2002 Up de 5tartnotttie Tijkswer 7 (An 
knooppunt taandllll - PlJmltfend-Zuld te, ,Inuge. DIl 
proJect doorioopt NIIl[I5pr.Wprocedum overeetlkO{l1Stlg 
de Wet mllle~, en ~ TratMfll Op srnPd daarvan 
kunt U.tvt en met 30 !flptember 2002 uw :rlenswqz. op 
dllllt\ll.oud YNI d. st.utno\lUt tcentwr ,nub ... 

;. 
Athter~ro!1d 

Op de A7, Nutn knoopPw.nt Zaandam en dll ifslag 
Putmerend-Zuld, st&an tlJdens de avondspl~ lfI noOrd~ 
l1Jke I1cht1rig vrIJwel d"agtJIJIcJ tiles,: De verwachUng 15 dat. 
de komend" jaten het verke!r:raJ tDenemen en d.urrnee . 
oak de proliremet'l op de A7. Om d~e bere~baath!lds
p~obleme;, op te Ionen''\$ het kablnet van menlng dilt 
urst moet worden geJCehn n.au e!n beb~te benultlflg 
van de Infrastruct:uurdle ernu all$. 

• De stirtnotltle 

Mtt het ultbJ!!ngen V&n de Startnotttle maakt d. mlnlster 
van Velkeer en Watersbat, In Slmenspruk met de ' 
m10lster van Vofbhulsv4t1n8, RulmteRJte Ordenk)g en 
M1keu. het voamemeo bekend om een studle Ie surten 
die rtsulteert In cen mllllu-'ffecUapportage~ De studle 
gut gVer de aanpak van de berelkbaa.rheld5problemen 
QP het lr~ectAmst:erdlm (A10)-Zaandam (AB)
PUnTluend-Zl,ild (A7Y In de rioordeH~e rkhtlnr, blnnen 
hetbtsUlIJde malt: 

In d~ Sbptnotitie leest u predes wat het voomemen VM! 
een ~tere benuttirir Ym de bestunde InfrarnudutJr 
inhOtJdt, wd I!':f ondenbCht gut worden, wat de 

' ad!~"onden en'ultpn!~unten h1ervAtl tIfn eo welk. 
,(mlflell)effeden worden oncferzOC:hL 

• Wac, kunt u de St'artnotltle in.zlen? 

De SlartnotlUe rjJkswe& A7 knooppJ.lnt Zaandam
Punnerend-Zuld kunt u van 1 stptember tot en met 
30 s.eptember 2002, gedurtnda 'd. re!ullen! openlnp
tlJd.en Inllen op devolgende loc4t1es: 

- de gern!tntehulzen van Zaanstad, Oomaen, Landsmeff, 
Wonnetland, Seemster, Purlnere.,d, Zeevang; 

• ite (hoofdfvest1g1ngen van de openbare'blbllolheken 
In bovtfl~noemde fHJIt:entenj 

- de bl6l!oth,ek van bet prcwtnclehul! Noord-Honand In 
Haarlemo ' 

- de blbllotheek van Rijlcswatentut dlrectle 
Noord~Holiand In Haanemi ' 

- dlt blbllotheken VJ1l hel mlnlsterle v.n Verkm en 
Wil.terstaa~ en hd mll1lsterte Vlfl VROM, beld~ In Den 
Hall, 

PI nfo~matleb IJe~nkoms~en 

Om u :r:o g!>f.d mogel~k te Informeren over de Inhoud 
van de StartnotiUi, organls~rt R1jkswaterstaat InfOrmatte· 
b~elnkomrtln. 

Medewmen van Rllkswl\Mt&atsban 'op oodentaande 
dab tl'tl1og~" u..u 0lIl Ul'lt \lU(tn "~fA 

0lnsdq10 septembM100:Z Zaandam 
,17:30 ·21:30 " Hol'lflnnt.el 

provtndile, wer 15 

Woensdag 11 upllmber 2002 Punntl'tfld 
16:00· :zO~O De Dilria 

kO~56 ' 

• Hoe kunt '" Inspreken? 

De mlnlrter van Veri'eer en WaleBtaat m de mlnbt« 
van VROM 'notJlgen u uIt ~ op a stvtnOtMSt 
~ rearercn, Het cut daubIJ Inet name om de vraai 
wart n volgtns u moel wofden onderUlcht om zldrt te 
kriJILM op de bestll opJosslng. Uw ~jlctie dl!J1t u 
ulterlijk 29 september 2002 ~ stuwI nau. 

Insprukpunt vetttet en Wal.mut 
A7 knoopplinl Zundant - P\lrmlftnd-~Id 

Portbu.1011l ' 
2500 GH Den Hue 

,U kuntook vLI Inter])efinspreken.:www,I~.rL · 
Incnen u dilt wenst kunt u verzoeken 011) vertrouw. 
behandel~g van- uw pefSOOnlijke ~egwens. 

. . 
':'Wat gebeurt er met uw ,uctle7 

Het Insprukpunt bundelt aile r~adle5 en stUurt dem 
onder andBe m;u III ri1'Itct ... .u1 Vcdttct fill W.ttn!ut. 
de minister van VROM en d& Comrr.b\lt YOOf' de n'lllleu
cffecb"~~ D,,-,.~lotMIeutb6hl 

~o fl'rtrdt~" 'oQOr tI. WxIvd nn hort 
~-{ffr<1tjppOCL~opbplJnnd.~· 
f,.arlIH toft dit Mvf.tf .t .... dt mk1btm ~pnJ 61 
~"y.d. 0. MdttIfnill"tOmlotn btt W.rtrtltpufl'l 
'YOOf hrt D:pI~enY""'.T~MtR.,w~v 
naar verwachtlng In 2004 !(unt Insp!'eken. 

P Nadere.lnformatle 

Voor het aanvr.ageo van ten exemplaar VVI de 
5tiutnotlHe kunt u contact opnemen met mevrouw 
M. Prulssen van Rljkswammat, dltedle Noord·Holland, 
telefoon (013) 53D 1446, De Startnotllte,kunt u oak 
Inzl~n op Inte~et: www.lnspraakvenw.':II, 

VOOI het verk'3gen V," n.dere Infilnn .. tI. over de 
Inhoud van de S~tltle kunt u ~ontact cp,nemen 
met de hee, S, Alberts Yan RlJluWItl!rstut, dlrectle 
NOilrd-Holland. tel.foon (023) 530 12 97. ' 

Voor'lnllchllngen over de Inspraakptocedure kunt u 
contad 'opnBllln met het lnspraakp!Jnt VlrfI:~ en 
W.lerstaat. telefoon (070) 351 9600, 

Inspraa1cpunt 
VOJbnen Watlutu.t 

. 1 
I 
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Projectgegevens 

Initiatiefnemer: de Minister van Verkeer en Waterstaat 

Bevoegd gezag: de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 

Besluit: besluit in het kader van Tracewet 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: COl.4 

Activiteit: in het kader van groot onderhoud is het asfalt van rijksweg A 7 
tussen Zaandam en Purmerend verbreed. Dit maakt het mogelijk op de ooste
lijke rijbaan benuttingsmaatregelen te nemen in de vorm van een spitsstrook 
of een plusstrook. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 30 augustus 2002 
richtlijnenadvies uitgebracht: 5 november 2002 

Bijzonderheden: De Commissie schat in dat de milieugevolgen van dit project 
beperkt zijn. In dit advies vraagt zij met name aandacht voor de robuustheid 
van het voornemen als oplossing v~~r de avondfile. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. J.A. Huizer 
ir. J.E.M. Lax 
ir. K.A.A. van der Spek 
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: ir. H.G. de Brabander 
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Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1. 20020830 W. de Wit Purmerend 20021009 

2. 20020901 J .W. de Vries Wormer 20021009 

3. 20020902 anoniem . ........ . 20021009 

4. 20020902 R. Rood Avenhom 20021009 

5. 20020902 J. Wortel Purmerend 20021009 

6. 20020902 O.S. Fazio Hoorn (NH) 20021009 

7 . 20020902 H.F. Biesbrouck Neck 20021009 
Wijdewonner 

8. 20020902 J .P. Engelhard Purmerend 20021009 

9. 20020904 J.C. Kramer Oosthuizen 20021009 

10. 20020904 A. Riecker Purmerend 20021009 

11. 20020905 R. van Til Wogmeer 20021009 

12. 20020909 G.M. Bras .. ... ..... .... 20021009 

13. 20020910 I. van der Vorst-Schoonhagen Zaandijk 20021009 

14. 20020913 Gastransport Services Groningen 20021009 

15. 20020917 Nederlands Genootschap van Inspre- Diemen 20021009 
kers 

16. ..... .. .... .. E. vd. Molen Purmerend 20021009 

17. 20020919 Milieu federatie Noord-Holland Zaandam 20021009 

18. 20020920 J.C. van der Veen Hoorn 20021009 

19. 20020922 M. Reijmerink Purmerend 20021009 

20. 20020924 H. Moen Purmerend 20021009 

21. 20020929 R. Zeeman Wognum 20021009 

22. 20020927 Kamer van Koophandel Amsterdam 20021009 

23. 20020926 T. de Hilster namens PVDA Purmerend 20021009 

24. 20020926 Het Natuurloket Wageningen 20021009 

25. 20020930 V.H.M. Duijn Wijdewormer 20021009 

26. 20021007 College van Gedeputeerde Staten van Haarlem 20021023 
Noord-Holland 

27. 20020925 Gemeenteraad van Landsmeer Landsmeer 20021023 



nr. datum per.oon of InttanUe plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m .e ,r. 

28. 2002082 1 College van Burgemeester en Wet- Wormer 2002 1023 
houders van Wormerland 

29. 2002082 1 Ministerie van Verkeer en Water- Den Haag 20021023 
staat, directie Personenvervoer 
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