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INLEIDING 

- 1 

1.1 Aanleiding voor deze startnotitie 

Hel kabinet heefl in 2002 hel voornemen geuil imi 
versnelt! I)eianj;riit;e knclpiinlen binnen liet rijks-
wcgennel te willen ya.in aanpakken. 

( lok rond Ulreth l en Amersfoort bevinden /ich enkele 
van deze knelpunten. Een daarvan is de A2H tussen 
Utrecht en Amersfoort. Hel meest grote nicknelpunl 
op di l deel van A28 bevindt zieh tiissi-n de aanslviiting 
l.euiden Zuid en bet Knuoppuni Hoevelaken, eii wel 
in noordelijke r icht ing. Ook tussen hel knooppunt 
Rijnsweerd en de aansluiting Leusden / u i d st.üm 
regelnij l ig llles. l-i!evorming die de afgelopen jaren 
alleen maar is toegenomen en die, ten gevolge van de 
te verwaehlen verkeersgroei, de komende jaren alleen 
maar verder /al toenemen als er geen maatregelen 
genomen worden. 

| le provincie Utrecht en de gemeenten binnen Oe 

corridor A28 utrecht - Amersfoort hebben ook diverse 

malen bi j de Minister van Verkeer en VVatcrsiaal 

aangedrongen op een snelle verbetering v,in de 

doorstroming van het autoverkeer op de A28 tu.ssen 

Utrecht en Amersfoort 

Om het voornemen van hel kabinet ook daadwerkelijk 

te kunnen bewerkstelligen is eind 21)02 een wets

voorstel voor de Spoedwet wegverbrediiig ingediend 

bi j de Tweede Kamer. D i l wetsvoorstel is inmiddels 

dcnir 7owel de Tweede als de Eerste Kamer aange

nomen. 

•JBSÜSOi' ^M 
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figuur 7 

phisstrook diclit 

In deze Spocdvvci wegverbreding is vermeld dai hel 
eerder gcnoenidc grootste fileknelpunt o[i de A2K 
wordt aangcpiikt door het realiseren van een plus-
strook tussen kilometer 17.« (A2M) eii 46.5 (Al). 
In grote lijnen het traject lussen deA28 aansluiting 
Leusden Zuid tot even voorbij de aansluiting Hoeve
laken op de Al.Ofi figuur D op de binnenzijde van 
het omslag is dit irajeLt nader aangegeven. 

Het gaat hierbij alleen om de reehterriibaan voor hel 
verkeer in noordelijke richting. Uit hangt samen met 
een belangrijk uitgangspunt van de Spoedwet wegver-
hrediiig. Namelijk dat de'ringen' rond de grote steden, 
zoals de 'Ring Utrecht', zoveel mogelijk rijdende 
gehouden moeten worden. Het goed kunnen functio
neren van deze ringen is van groot belang gegeven de 
nationale knooppuntfunctie die deze ringen hebben. 
Door de capaciteit van de rijbanen, welke van deze 
ringen ziin algericht te vergroten, wordt dit rijdende 
houden van de ring bevorderd. 

Daarnaast staan in de Spoedwet wegverbreding ook 
spitsstroken aangekondigd op het vooralgaande traject 
op de A28 tus.sen het knooppunt Rijnsweerd en de 
aansluiting Leusden Zuid, op het vervolgtraject op de 
Al tussen de aansluiting Hoevelaken en de aansluiting 
Barneveld en op A27 tussen Utrecht en Hilversum. 

Door de komst van de plusstrook zal gedurende de 
momenten van grote verkeersdrukte, die zich voorna
melijk tijdens de spitsuren zal voordoen, een extn 
rijstrook voor hel autoverkeer ter beschikking komen. 
De capaciteit van dil deel van de A28/AI Kal daarmee 
gedurende die periode beduidend toenemen. Buiten 
de/e nioinenten van grote verkeersdrukte zal deze 
plusstrook gesloten zijn voor de weggebruikers. 
In figuur B en C op de binnenzijde van het omslag is 
het principe van de werking van de plusstrook nader 
aangegeven. 

Om de plusstrook lussen de A28 aansluiting Leusden 
Zuid en de Al aansluiting Hoevelaken te kunnen reali
seren zal over een gedeelte van het betreffende traject 
de huidige rijbaan moeten worden verbreed. Deze 
noodzakelijke verbreding is de concrete aanleiding 
voor het verschijnen van deze startnotitie. Op grond 
van categorie 1.4 onderdeel C van de Bijlage 
behorende bij het Besluit milieu-effeclrjpporiage 1494 
is een project waarbij sprake is van een wijziging van 
een weg m.e.r.-plichtig indien sprake is van een 
wijziging of uitbreiding van een hoofdweg (dat is een 
weg waarvoor de verbinding is aangegeven op een bij 
het SiriicUiurschenia Verkeer en Vervoer 1! ( S W 2) 
behorende plankaari) in gevallen w.iarin de activiteit 
betrekking heeft op: 

• de verbreding van een weg met I of meer rijsi roken en 
• het Ie verbreden weggedeelte twee knooppunten ol 

aansluitingen met elkaar verbindt. 

De uitkomsten van dil MER zullen worden mee
genomen in de besluitvorming over de voorgenomen 
wegaanpassing. Bii de procedure van de Spoedwet 
wegverbreding geldt voluit het besluit m.e.r. 

6 I Startnotuip A2a Plus^lrook Leu^den-Zuid - A l Hoevelaken 



figuur 2 

p/lJi^/roo*: open 

1.2 W e l k e p r o c e d u r e w o r d t g e v o l g d ? 

Voor (Ie realisatie van de benuttingsmaatregelen ui l d i l 

[ i r i i jet i moeten iwee prinediires worden doorlopen. 

l)e/e p r ineduro kunnen vimr een groot deel parollel 

pl. i j lsvinden. Om tot een definitief wegjynpj.ssing.s-

he.sliiii (WAbi) te komen wordl de proecdiire op yrond 

van de Spiiedwei wegverliredini; gevolgd. Voor hel 

opstellen van het verplichte MKR-rapport dienl de 

procedure van het Besluit milieu-etfecirappnrtjge 

(Besluit m.e.r,) gevolgd te worden. D jarn i i j s i /ui len 

ook de nodige vergunningen- en oniheffingsproce-

diires gevolgd moeien worden. In hnoldstuk d van 

de r̂e startnotitie worden de/.e Spoedwet procedure en 

m.e.r.-procedure verder toegelicht. 

1.3 Wat is een startnotitie? 

Een slartnol i l ie vormt de eerste fase van de m.e.r -

procedure. Met het uitbrengen van deze startnotitie 

maakt de Rijksoverheid, in di l jjeval Riik.>.w,\iersiaal 

directie Utrecht al.s wegheheerder van de A2H. bekend 

dal er een m.e.r • studie wordt gestart naarde (milieu-) 

effecten van de voorgenomen oplossing in hel kader 

\,\n de Spoedwet wegverbreding, te welen het reali

seren van een plus.strook op het eerder aangegeven 

trajectdeel van de A2H. t l i i k worden de/,e effecten in 

beeld gebracht van de /ogenaamde 'relereniiesituatie' 

(het 'niets doen') en het 'meest milieuvriendelijk 

alternatief" ( M M A ) . In hoofdstuk 3 wordt nader 

uitgelegd wat hieronder verstaan moei worden. 

In de siartnoti l ie wordi ook aangegeven, aan welke 

{milieu-)cffecten het MI'R aandacht moei besteden, en 

wal niel onderzocht zal gaan worden. Doel van de 

startnotitie is verder om de uiigangspuiiien, randvoor

waarden en achtergronden (het kader) voor het np ie 

stellen M!:R »p een ri j te zetten. 

1.4 U kunt reageren 

De startnotitie ligt vier weken ter inzage, van 10 jun i 

2003 lol « juli 2003. In juni zal een informatieavond 
gehouden worden. 

Tijdens de/e periode kan een ieder die dat wi l 

schriftelijk reageren i>p de voorgenomen MER-studie. 

Uw inspraakreactie ïal worden meegenomen en 

kan leiden tot een aanpassing van de inhoud van de 

voorgenomen MtR-siudie. Hel spreekt voor zich dat 

de Spoedwet wegverbreding hierbij het kader vormt. 

Met uw reactie draagt u bij aan een zorgvuldige 

besluitvorming. 

Als u wilt reageren, stuur uw reactie dan vóór *i jul i 

2003 naar: 

Inspraakpunt Plusstrook A2H 

Leusden / u i d - A l Hoevelaken 

Postbus 30316 

2500 Gl [ DUN HAAG 



PROBLEEMSTELLING 

EN DOEL 

n. C' \ / 

Het centrale probleem vormt de vertragingen die 

optreden door de snel groeiende en structurele files 

tussen de aansluit ing Leusden-Zuid op de A ; ; 8 en de 

aansluit ing Hoevelaken op de A l . Het gaat hierbij 

alleen om de rijbaan in noordelijke r icht ing. 

Door de voorgenomen activiteit in het kader van de 

Spoedwet wegverbreding, te weten het realiseren 

van de plusstrook. wordt deze f i levorming versneld 

aangepakt. Bij de effectbepaling van de plusstrook 

wordt in de milieu-effectrapportage rekening 

gehouden met de verwachte toekomstige groei 

van het verkeer, met relevante projecten en 

ontwikkel ingen in de omgeving, en met de inhoud 

van de Spoedwet wegverbreding. 

' ^ 

irlnoIiTw A2S PlutitroOk 1rgsdrn-7ukd - Al HiWïtldhpn 



2.1 Probleemstelling 

Het tciiir.ili.' problt'fni is de s(i-in;liirflf filcvnriiiiii^ 
op het traject A2a Leusden Zuid - A! 1 luevekikuii in 
noiirdeliike lithling. Oi; voiir^eiHinien jKtiviteit in 
het k.idcr Viui de Spnedwel wej;verli[fdiiig, Ie weten 
de realisatie van de plusstrook, moet deze filevorming 
dan oiik versneld aanpakken De effetten van deze 
plusstroük /iilk'ii /al dan oiik in de milieu-effect rap
portage nader wurden onderzocht. 

2.2 Het probleem nader verkend 

He hoeveelheid verkeer op de A28 is de laatste jaren 
fors iiH'genomen. Deze verkeersinlensileit, uilyediiiki 
in het aantal motorvoertuigen per etmaal dal gebruik 
maakt van de weg, vertoont vanaf de jaren negentig 
een forse groei (?ie figuur .1 op paj'ina 10). In die 
periode zijn de intensiteiten Hink loegenomen maar is 
de beschikbare capaeileit gelijk gebleven. Het gevolg 
hiervan is een congestieprobleem. 

Intensiteit -capaciteitverhouding 
De kwalileil van de doorstroming van hel verkeer wordt 
beschreven mei een verkeerskundige maal. Hel gaat 
hierbij om de verhouding tussen de hoeveelheid verkeer 
(intensiteit) en de hoeveelheid verkeer die de weg kan 
verwerken (capaciteiO. Dil wordl iniensiieil - capaciteit
verhouding genoemd, afgekort tol l/C -verhouding. Bij 
een l/C -verhouding kleiner dan (I.M ireedi vrijwel geen 
congestie op, lussen de 0,8 en 1,0 is er sprake van 
congestie. Nader onderscheid is te maken in congestie 
(l/C lussen 0,8 en (1.9) en zware congestie (l/C lussen 
0,9 en 1,0) In hel jaar 2001 is er op het gehele te onder
zoeken A2a traject (in de richting van Knooppunt 
Hoevelaken) sprake van congestie tot zware congestie. 
Alleen in de verbindiogsboog van de A2Ö (vanuil 
Utrecht) naar de Al (richting Apeldoorn) ligt de I/C-
verhouding nog nel onder de O.K. Scliemalisch is dii 
in figuur 4 op pagina 11 weergegeven. 

i :z: 

tot knp. Hoevelaken 
^ via A 2 7 / A I 22 mJti. 

via A26 16 min. 

Deze hoge intensiteiten in de spits houden steeds 
langer aan. Dit geeft aan dat er sprake is van een 
structureel probleem. Automobilisten hebben hun 
gedrag al aangepast door eerder of later Ie vertrekken. 
Ter illustratie, het betreffende knelpunt stond in 2001 
op plaats 39 in de landelijke "filetop 50". In 2002 was 
deze 39"' plaats ingeruild voor een 20™. 



duizenden 

liguui 3 

Intensiteit motorvoertuigen per etmaal 
A26 Leusden - Amersfoort 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

laar 

Voertutgver Mesuren 
Efii undort' iiuai voor de kwalUcil vjii de doorstroming 
is het "aantal voert uigverlïes uren'. Voertuigver lies uren 
geeft het .lanial uren extra reistijd weer verjjeleken 
met de situjtie /.onder vertragingen. Hiertoe wordt de 
vertraging van alle passerende voertuigen bij elkaar 
opgeteld. De/e indicator rithl ^ich sii-rk op de etononii-
sche sehdde van vertragingen van het verkeer door iTles. 
In 2000/2001 leidden de files op een gemiddelde werk
dag in de avond.spils (15:00-19:00 uur) tot ca. 2000 
voer t u Lgv e r i i e SU re n. 

2,3 Doei van de voorgestelde oplossing 
uit de Spoedwet wegverbreding 

Zoals eerder is aangegeven is hel voornemen, de 
tongestie op dit deel van de A28 versneld te gaan 
aanpakken, aangekondigd in de Spoedwet wegver-
hreding . De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft 
hierin aangekondigd op het betreifende A28-lrjject 
een plusstrook te willen gaan realiseren. Het gaat 
hierbij alleen om de reihterriiba.in voor hel verkeer in 
noordelijke riihling. Uil hangt samen niet een belang
rijk uitgangspunt van de Spoedwet wegverbreding. 
Namelijk dal de 'ringen" rond de grote steden, zoals de 
'Ring Utretht', /oveel mogelijk rijdende gehouden 
moeten worden. Het goed kunnen functioneren van 
de/e ringen is van groot belang gegeven de nationale 
knooppuiiltuiictie die de/e ringen hebben. Door de 
capaciteit van de rijbanen, welke van deze ringen zijn 
afgerichl te vergroten, wordt dit rijdende houden van 
de nng bevorderd, liet vergroten van de verwerkings
capaciteit van hel betreffende wegvak is de enige 
mogelijkheid om op relatief korte lerniijn de congestie 
ook daadwerkelijk ie lijl te gaan. 

10 SlartnodliF A?B Plu^^troDk Leu^dpn-Züid - A1 HocvfUken 



Rondweg Amersfoort Leusden Zuid 

Intensiteit / capaciteit verhouding 

Leusden Amersfoort KP Hoevelaken Einde verbindingsboog A28 

tigiiui 4 

l/C < 0,8 

0,8 < l/C < 0,9 

0,9 < l/C < 1.0 

2.4 Invulling van de 
milieu-effectrapportage 

l)(K-l v;in ik' mi liini-L-ffi'clr,ip portare is i f under zoeken 

w,il dl ' Oiiilieii-)ell'ef1en zijn van de (ipkissing /.oals die 

in de Spoedwet we^verl>ri-ding is opgenomen, namelijk 

hel realiseren van een plusstruok tuvM-n de A28 

aansluiting leusden Zuid en eindij-ende even voorbij 

de A l aansluihii i; 1 loevetaken. Naasl de voiirgcslelde 

oplossing, /ui len ook de refereniiesilualie en het Meest 

Milieuvriendelijke Aliernaliet" | M M A ) in de cffccibe-

paling worden meegenomen. In hoofdstuk 3 word i 

hierop nader ingepaan. 

2 .5 Re la t i e m e t a n d e r e p r o j e c t e n 

1'rojetien die een belanjinike relatie hebben met het 

A2K spoedwet-projeti A2« [.eiisden Zuid • A l aanslui

ting Hoevelaken zijn hieronder weergegeven. 

• i le l spoedwet-projecl spitsstrook A28 Rijnswcerd -

Leusden Zuid 
. Hel spoedwet-proieti plusslrook A27 aansluiting 

l l t r fe l i i Noord Knooppunt Kemnes 

. Het spoedwet-project A I aansluiting Hoevelaken -

aansluiting Barneveld. 

De eerste twee genoemde spoedwet - projetien zijn 

belangrijk in verband niet uilwisseiiiinsmogelijklu-den 

van verkeer op de 'driehoek' A1 /A27/A2K, Hei 

spoedwet-project A l zorgl voor een betere alsirooni 

van verkeer vanaf de A l aansluiting Hoevelaken in 

oosteliike r icht ing. Andere projecten die in de regio 

spelen hebben ook hun invloed. Zo /.al door de 

ontwikkeling van hel bedrijventerrein ' | ïe Wieken 

Vinkenhoef en de VINKX-loeaiie Aniersloorl Vathorst 

de regionale hooldwegenstruttuur in de directe 

omgeving van de A28 wijzigen. Dit heeft gevolgen 

voor de verdeling van het verkeer over dit deel van het 

Amersfoorlsc hoofdwegennel. Ook /al de A28 aan

sluiting Amersfoort naar verwachting gereconstrueerd 

gaan worden. 

Een andere belangrijke verandering is het te zijner 

t i jd opheffen van de A l aansluiting Hoevelaken zoals 

overeengekomen in het Bereikbaarheidsconvenanl 

Amersfoort Vathorst. Onduidel i jk is nog wanneer deze 

regionale projecten in uitvoering zulten komen. 

ü p figuur A op de binnenzijde van bet voorblad zijn 

deze projecten nader aangegeven. 



ALTERNATIEVEN 

ätSäim 

Er zijn veel oplossingen denkbaar voor het 

f i leprobleem op het betreffende deel de A28. 

Vele daarvan zijn Ie duur (bi jvoorbeeld oplossingen 

met hoofd - en parallelbanen) of ze lossen het 

probleem op korte termijn niet voldoende op 

(bijvoorbeeld het inzetten van meer openbaar 

vervoer). Als gekeken wordt naar de investeringen 

(geld) en resultaat is in de Spoedwet wegverbreding 

gekozen voor de plusstrook ah maatregel. Om het 

effect van de plusstrook te kunnen bepalen, wordt 

ze vergeleken met de situatie waarin niets gebeurt 

(de referentiesituatie). Daarnaast wordt een meest 

mil ieuvriendeli jk alternatief aangegeven (het M M A ) . 

Dit M M A is een plusstrook met een aantal extra 

mil ieuvriendeli jke maatregelen. 

uiden-Zu'd - A l HoevrJaken 



3.1 U i t g a n g s p u n t e n 

In ecu startnotitie voor een milieu-effectrapportage 
worticn dl ' ie onil iT/i ieken altcrnaiicven beschreven. 
In de Spoedwel wegverbreding is a\ een concrete 
oplossing benoemd voor de A28, namelijk een plus-
slrook. In hel besiiiii m.c.r. is aangegeven dal in een 
milieu-effeclrjppi>rtage in ieder geval de retereiilie-
siluatie, de voorkeursoplossing en een M M A onder
zocht moeten worden. 

De Spoedwet wegverbreding is bedoeld om op de 
momenten dat hel druk is, vooral in de spits, op korte 
termijn extra lapacileii loc te voegen in de vorm van 
extra rijstroken up een aantal trajecten die nu al sterk 
worden gehinderd door congestie en waar de congestie 
ook de komende jaren nog volop zal toenemen als 
geen maatregelen genomen worden. 

Elke te bestuderen oplossing moet aan een aantal 

randvoorwaarden voldoen om voor serieuze studie in 

aanmerking te komen. In de Starlnotitiefase worden 

ze globaal aangeduid; in een volgende fase van de 

procedure, de niilieu-el'lectrapportage fase, worden 

ze preciezer uiigewerkl. 

Uitgangspunten bi j de effect bepaling zijn: 

• Alle overige projecten u i l de Spoedwet wegverbre

ding zijn uitgevoerd opdat liel maximale gunstige 

effect kan worden bereikt; 

• Aanpassingen van het Amersfoortse hoofdwegennet 

ten gevolge van de gemaakte afspraken in het 

bercikbaarheidsconvcnani Amersfoort-Vathorst en 

de ontwikkeling van het bedrijventerrein De Wieken 

Vinkenhoef; 

. In alle alternatieven inclusief hel nulalternalicf wordt 

uitgegaan van hei reali.seren van kleinere dynamische 

verkeersmanagement maatregelen. 

3.2 Referentiesituatie 

In een milieu-effectrapportage moet alt i jd de zoge

naamde referentiesituatie beschreven worden. Dat is 

de situatie waarin de weg blijft zoals die is en er n ie l i 

extra's gebeurt. Maatregelen waarover al besluiten 

genomen zi jn, worden in de referentlesituatie al wel 

meegenomen. De beschrijving van de referentiesiiuatie 

maakt het mogelijk om te bekijken hoe milieueffecten 

veranderen als gevolg van de voorgenomen activiteit. 

Hr / i j n drie niihlvoorwiiariien waaraan oplossingen 

moeten voldoen. Ze moeien: 

. hel probleem van de fi levorming op de zuidelijk 

rijbaan van de .\2S leusden Zuid - A l Hoevelaken 

oplossen, of de oplossing minstens dicht benaderen; 

. binnen redelijke grenzen technisch uitvoerbaar nijn; 

• binnen de juridische en financiële kaders vallen van 

de Spoedwet wegverbreding. 

l " 



3.3 V o o r g e n o m e n ac t iv i t e i t 

Vfrlifri-ring v.m de doorslroniinp v.in het verkeer mei 
een beperkte uitbreiding is de bcLuigriikste bouwsleen 
van dii jllcrnalicf. 
In bijkij^e h van de Spocdwel wef;verhrediny is j;eko/,eii 
voor een plusstrook. hen plusstrimk is namelijk de 
enige maatregel om op dit deel van de A28 tijdens de 
spilsureii een extra rijslrook te knnnen loevoegen. De 
aansliiilingen liggen namelijk /o dicht bij elkajr dat 
hel realiseren van een spilsstrook verkeerskundig 
onmogeliik is, Hü een plusstrimk wiirdl er een e\tra 
rijst ronk gerealiseerd, terwijl er toth een vluehlstrook 
gehandhaafd blijft. Afhankelijk van de breedie van de 
plusstrimk, de overige si roken en de vluchtstrook is 
een a.ingepast siielheidsregime noml/akelijk. 

De plnsstrook wordt geopend als de situatie op de weg 
d.iaroni vraagt en is smaller dan een gewone rijstrook. 
De pUisstroük wordl bediend en bewaakt vanuil de 
verkeerscentrale Oudeurijn, die het Utrechtse hoofd
wegennet bestuurt, (lp hel pluss!rooktrajeci worden 
voor de bewaking camera's geplaatst. 
(>pdeA27 tussen de aansluitingen Houlen en Hage-
slein is reeds enkele jaren een plusstrook operatii>neel. 
I)e/e heelt sterk bijgedragen aan het verminderen van 
de files op dat traject. 

Hij de uitwerking van de plusstrook zal ook aandacht 
worden geschonken aan belangrijke zaken op het 
gebied van veiligheid /oals de riilaakbelasling en de 
bereikbaarheid voor hulpdiensten. 

3.4 M e e s t mi l i euv r i ende l i j k a l t e r n a t i e f 

Het is een wellelijke verpliehling om in een MüK een 
zogenoeind Meest Milieuvriendelijk Alternatief 
(MMA) te presenteren. Het MMA is een redelijk alter
natief dat de verkeersproblemen oplost niet de minste 
belasting voor de kwalilcil van de leefomgeving. 
Hij/onder voor dit MI*.R is. dat de nieuwe Spoedwel 
wegverbreding al de concrete oplossing - de voorge
nomen activiteit - benoemt voor dit wegaanpassings-
project. Daarom /al in dit geval het MMA worden 
ontwikkeld door de voorgenomen aciiviieii ie optima
liseren voor natuur en/of leefmilieu. Het MMA moei 
immers een realistisch alternatief zijn en dient de in 
de probleemstelling gesignaleerde problemen op ie 
lossen. 
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BELEID, HUIDIGE EN 

:OMSTIGE 1*14; 
SITUATIE 

II II 
Dit hoofdstuk biedt een ovenicht van beleidsnota"s 

voor zover die relevant zijn voor de voorgenomen 

activiteit. Daarnaast wordt de huidige situatie 

beschreven en aangegeven welke toekomstige 

ontwikkel ingen verwacht worden. 

Deze kunnen invloed hebben op de te onderzoeken 

aspecten, die in het volgende hoofdstuk worden 

beschreven. 



4 . 1 Ve rkee r en vervoer 

De A28 in voge lv luch t 

Dl ' A2M hi'i ' l l /Jin beginpunt in ü l r t t h l i'ii lonpl via 

AniLTsliHirt, Zwolle, Hoogeveen en Assen ID I .i.in 

Cironingcn. De A28 tussen UlreL-hl en Aniersloorl is, 

viuir wal heireft hoi ^edeelle tut aan tie aaii \ki i l i t i ) ; 

1 eiisilen Zuid, npcngeMeld in I9H6. Hel Irajeelileel 

waarop de plusslrook voorzien is is beduidend ouder 

en daleerl viuiaf de 60-er i j rcn v,in de vorige eeuw. 

De A28 is, via hel bi j Utrecht gelegen knooppunt 

Riinsweerd, verbonden met de A27 (Ahiiere- Breda), 

en bij hel bi j Amersfoort gelegen knooppunt Hoeve

laken mei de A l (Amsterdam - Deventer - Imschede). 

De snelweg heeft 2 rijstroken per richting. 

Hei deel van de .A28 tussen Virechl en Amersfoort 

maakt onderdeel ui l van een bel.mgrijke doorgaande 

route tussen de Rotterdamse haven en het Duitse 

achterland. De/e route loopt via de A2n, A12, A27. 

A28 en A l . Daarnaast vervuil de A2H een belangrijke 

nationale functie als verbinding lussen de zuidvleugel 

van de Randstad en bel noorden en ouslen van 

Nederland. Ook wotdl de A2H veel gebruikt als route 

voor verkeer tussen de regio's Utrecht en Amersfoort 

Met name rond Aniersfoorl wordl de A2R ook door 

lokaal verkeer gebruikt. 
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4.2 Ruimtelijke ordening, economie, 
natuur, milieu en landschap 

Nationaal en regionaal beleid 
l l i ' l ii.ilion.uil rui i i i l i ' l i ik h t l t i i l wordl , Jifi als IIL'I 
naiionaal vcrkecrs- en vervoersbeleid, vernieuwd. 
Dl ' Vierde Nota over de Ruimii-lijke Ordei i lnj ; F\ira 
(VINHX) en ile atlu-ilisalie hierv.in IVINAC) / i j n nu^ 
geldig, maar worden vervangen dtior de Vijfde Nola 
ovi-r dl ' Ri i i i i i i f j i ike Ordening. I-Jikele bel.ingrijke 
Diidcrwerpeii die v j i i invloed / i in op de hoeveelheid 
verkeer zi jn: of vooral gebouwd wordl in de bestaande 
sleden of daarbuiten, <'f vooral hel Riik di l bepaalt »f 
de pnivinties en j;enieenlen. i)e meest relevante ru im-
lelijke beleidsstukken ui l de regio ï i jn het Streekplan 
van de Provini ie Utrecht en het Regionaal Strucluur-
plan van hel Hestuiir Regio LHrevht. 

l iet huidige streekplan en het regionaal strut l i iurplan 
lopen nog tol 2005. I'r wordt momenleel gewerkt ,iA\i 
opvolgers voor de huidige plannen. Voor hel nieuwe 

streekplan is een /<ii;eiiaarnde Keu/enota op hoofd

lijnen opgcsleld; voor liet Regionaal Sirut tuurplan is 

in december 2002 de 'Nota Hoofdl i jnen' vjsigesield. 

Het nationale beleid voor natuur, milieu en I judsthap 

is vastgelegd in vele beleidsnola"s en de daarbij 

behorende wetten. 

Nu volgl een over/.icht van de meest relevante 

nationale nola's. Hierbii is aangegeven welke onder

werpen uit de nota's voor de milieu-effectrapportage 

het meest van belang zijn. Met bet beleid op deze 

onderwerpen wordt in de studie zoveel mogelijk 

rekening gehouden, Sc)mmige onderwerpen slaan 

meerdere keren vermeld; deze onderwerpen worden 

dan ook behandeld in verschillende nota's. 

• ElEV'N'l ONDIBWEaPiM 

Het N,!liori,i,il Milit'jbelcrdsp/rin 3 en 4 (NMP3 en Aj 

Hel Structuuriirhema Groent Ruimte (SGR) 

De Nota Naluuf, Bos en Undscttap >n de 21 ' eeuw (NSLI1} 

De Nota Rlslconormehng vcn^oer gevaarli|kc itoffen (RNVGS) 

Verviiilinf; van luchl, wjlcr en bodem, risico's bij vervoer gevajilrjlic 

sloffen, lawaai, beleving van de leefomgeving 

De Kota Waterbeleid 21 ' eeuw en de 4' Nota Wateihuiiflooding 

Behoud en ontwikkeling waardevolle gebieden en leefgebieden 

van (bi|iondere) plant- en diersoorten, en onderling verbinden van 

natuurgebieden. 

Goede inpassing van wegen ir het Undschap; 

Gebruik van duuriame maleriaten bi| wegaanpassingen; 

Goede inpassing van wegen in het landschap 

Waterkwaliteit, waterhuiihojding, watertoets. 

Tegengaan van versnippering van het landschap door wegen: 

lerugdnngen autoverkeer in natuurgebreden. 

Goede inpassing van we^en m bet landschap 

Risico's bi) vervoer van grv,i,!rli|kp •^IDIICII 

liguui 5 



Zoals uit het iiviT/iiht blijkt, /iin er vee) ra^ikvbkkeii 
tussen natuur, milieu en landscliap aan lie ene kam en 
verkeer en vervoer aan de andere kanl. 

Naast lie nationale beleidsnota's bestaan er wetten en 
besluiten waarmee rekening moet worden gehouden. 
Er ^ijn wellelijke normen voor verkeerslawaai, gevaar
lijke siolïen en vervuiling van bodem, water, luthl en 
natuurbescherming. 

Eisen /ijn vastgelegd in het Besluit luchtkwaliteit. Het 
Besluit luchtkwaliteit is een uitwerking van een nieuwe 
Europese richlliin. De nieuwe normen /.ijn voor de 
meeste stoften strenger dan de normen die lot 2Ul)l in 
Nederland van kracht waren. 

Voor geluidsaspecten is normaal gesproken de Wet 
geluidhinder van toepassing. Pe Spoedwet wegverbre
ding gaat op een bii:^ondere wij/c om met het aspect 
geluid. In paragra.il 5..1 wordt uitgelegd hoe de Spoed
wet wegverbreding omgaat met het geluidsaspect. 

Regionaal beleid op hel gebied van woon- en leef
milieu i.s uitgewerkt in de provinciale milieubeleids
plannen. I*e hoiildlijnen van hel nationale 
natuurbeleid zijn door de Provincie Utrecht nader 
uitgewerkt in een Provinciale Kcologische Hoofd
structuur. De Utrechtse Heuvelrug en de l-.empolders 
hebben de status van kerngebied in de ecologische 
hoofdstructuur verkregen. Dil betekent in grote lijnen 
dat het gebied behouden en beschermd moet worden, 
en dat aantasting win hel gebied alleen mag plaats
vinden als er sprake is van een niaalsch.ippelijk belang, 
en dit niet elders kan plaatsvinden. Dit beleid is verder 
uitgewerkt en vastgelvgd in hel provinciale beleidsplan 
voor natuur en landschap. Hel Finn vii't aanpak 
oiitsiiip[iiTiiig beval maatregelen om o.a. de versnippe
ring door bestaande infrastructuur te verminderen. 
C'p t"iguur L op de binnenzijde van het <)nislag is de 
ecologische omgeving van dit deel van de A28 nader 
aangegeven. 

De PriivmiiakMilietiivrordeiiiiigiPMV) vloeit voort 
uil de Wel Milieiibehtvr. In de Provinciale Milieu
verordening worden Slillegebieden en Grondwater
beschermingsgebieden aangewezen. In het Sireekplan 
Uirfehi slaan bodembcschermingsgebieden aangewezen. 
De Provincie werkt momenteel aan een geheel nieuw 
'Provinciaal Milieubeleidsplan 2(>()4-200B'. 

Huidige si tuat ie en toekomst ige ontwikkelingen 
Ue A2S. binnen de provincie Utrecht, bevindt zich bi) 
Amersloori en Utrecht in siedelijk gebied. De A28 
begint bij de stad Utrecht (260.(KH) inwoners] en loopt 
langs Amersfoort met ongeveer LM).000 inwoners. 
De Ulrechtse Heuvelrug, hel gebied tussen de steden 
Utrecht en Amersfoort, is groen en bosrijk, maar zeker 
niet onbewoond; de plaatsen Leusden, Soeslerberg en 
Zeist zijn direct aan de A28 gelegen. Op enige afstand 
van de A28 bevinden zich de plaatsen Soest en De Bill. 

In de provincie Utrecht is de laatste tientallen jaren 
veel bijgebouwd. Zo zijn in Amersfoort de wijken 
ZJelhorst. Nieuwland en Katlenbroek verre/en, en 
worden in de wijkValhorM de eerste woningen opgele
verd. Bij l'irecht verrijst nu de 'nieuwe stad' 1 eidsche 
Rijn mei 30.ÜÜÜ woningen. Ook binnen de bestaande 
sleden verandert er veel. zoals in het cenlrum- en 
stationsgebied van Amersfoort, waar veel kantoren zijn 
bijgebouwd. 
In de nabijheid van de A28 bevinden zich diverse 
bedrijventerreinen, zoals daar onder andere /ijii: 
bedri(venierreinen bij Soesterbcrg, Zeisl, Leusden, 
Amersfoort De (sseil en de Hoef. 
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De bcliingrijksic nnlwikkdingen die 7Lch in hei stads
gewest Amersfoorl voordoen vinden plaats tundom 
Knooppunl Hoevelaken, De bouw van de wijk 
Vatlmrsi nici voorzieningen, kantoren c d zal vooral in 
verkeerskundige zin zijn invloed doen gelden. Ten 
zuidoosten van het knooppunt wordl (met bijbeho
rende eigen intraslruiliiurl een groot bedrijventerrein 
1'e Wieken-Vinkenhoef ontwikkeld, dat direct grenst 
aan de A28. Grenzend aan deze beide stedelijke 
oiiiwikkeÜngen en gegeven de taakstelling voor 
Leusden in hel ".Ireekplan, /al "(Irocn en Blauw rond 
Amersfoorl", één van de lien sleutelprojecten van de 
l'rovimie L'lrecht in hel kader van de Agenda 2010 
nader vorm krijgen. 

De A28 sniidt het bosgehied van de Dlrechlse Heuvel
rug ongeveer dwars door midden. Het is voor grote 
delen van de Randstad het dichlsibijzijnde grole bos-
gehii'd. (lok in beleid.snota's wordl aangegeven dal hel 
gellied waardevol is. Hel is een zogenaamd 'kerngebied 
van de ecologische hoofdslrucluur'. Dat betekent, dal 
het een belangrijk natuurgebied i.s. dal in verbinding 
moei blijven staan met andere natuurgebieden. Dieren 
kunnen de A28 op enkele plaatsen oversteken; er zijn 
enkele dassentimnels; er is een f.iunapassage onder de 
weg door bij De liilt en Zeist. 

Daar waar hel spoedwet-project raakt aan grondwater
beschermingsgebieden en/of bodenibescherniings-
gebieden /al in de milieu-elïectrapporiage worden 
nagegaan met welke specifieke maatregelen rekening 
gehouden moet worden. 

Len andere belangrijke imtwikkeling op het gebied 
van natuur is de mogelijke realisatie van een ecoduct 
over de A28 Ier hoogte van de Leusderheide. 



TE ONDERZOEKEN 
fc EFFECTEN 

In het MER worden de milieu-effecten beschreven 

van de maatregelen behorende bij de verschillende 

alternatieven uit hoofdstuk 3. Er wordt onderzocht 

welke effecten veranderingen aan de weg hebben 

op zaken als leefomgeving en mil ieu. De meeste 

effecten worden in cijfers uitgedrukt (kwanti tat ief}, 

een enkele kri jgt een meer beschouwende 

beoordeling (kwali tat ief). Alleen dié aspecten 

worden in het MER-rapport onderzocht die relevant 

zi jn in relatie to t de voorgenomen wegaanpassing. 

Voor een overzicht van te onderzoeken aspecten: 

zie de tabel aan het eind van dit hoofdstuk. 



5.1 H o e de e f f e c t e n w o r d e n b e p a a l d 

De gebiedsafbakening 

Do ff tVclf i i vim ingrepen op d t A28 verschiilcn in l i iui 
rcikwii i i to, Somniiji i ' i 'ff i ' it i 'n / i in met-r l<il;j.il. en diicn 
ikh .illi'on vDor binni'n de direcie omnfvinj!;, a j n 
weers/iidcn van de weg. Een voorbeeld hiervan is 
lu ih iwront r i ' i i i ip ing. Andere effei:tcn kunnen 
nicrkhaar zijn in de hele regio ol zelfs hel hele land; 
bijvoorbeeld tlles op de A28 die bi j knooppunt Hoeve
laken i>i'k de A I blokkeren. Hel verschil in reikwijdte 
van de elk'Llen lielekent, dat voor dit project niet een 
centrale albiikenjng van het gebied wordt gekozen. In 
plaats Jaarvan wordt voor elk onderwerp apart 
hekeken, in welk gebied de effettcn van ingrepen op de 
A28 merkbaar zijn. 

De t i jdshor izon 

De niilien-elt'ecirappi)rtage richt zich b i j hel bepalen 
van de effecten op het jaar 2010. Dit is ongeveer 3 jaar 
na realisatie \\u\ de plusstrook. 

De werkwi jze 

De beschrijving van de effecten moei een beoordeling 
en een onderlinge vergelijking van de alternatieven 
mogelijk maken. Dal heeft drie consequeniies voor de 
werkwij/e die moei worden gevolgd: 
. In de eHeciheschrjjvingen moei steeds zo veel 

mogelijk worden aangegeven hoe de belreffende 
elfeclen zich verhouden lot normen en criteria uit 
relevante wetlen en beleidsnota's. 

- Met het oog op de vergelijkbaarheid van de alterna
tieven is het van belang dat bij elk alternatief sleeds 
de/ellde typen effecten hesiuiieerd worden, Lian de 
hand van steeds dezelfde methoden die dit kunnen 
voorspellen, en sleeds voor de zelfde jaren. 

. Voor de beNluilvorming is liet vooral belangrijk om 
te welen op welke belangrijke punten de alterna
tieven en varianten we/enlijk van elkaar verschillen 
in de effecten die ze teweegbrengen. Dal heickent dat 
de effect beschrijvingen vooral die onderlinge 
verschillen duideli jk in heeld moeten brengen. 

Bij de effecibepaling wordt zo veel mogelijk gebruik 
gemaaki van bestaande gegevens en verkeersmodellen 
en reeds uitgevoerde of lopende studies. Dit kan er loe 
leiden dal voor een enkele effectbepaling het in ogen
schouw te nemen jaar afwijkt van 2ÜI0. Het d j n ie 
kiezen jaar moet in ieder geval een goed inzicht geven 
in de te verwachten effecicn. 



5,2 V e r k e e r en v e r v o e r 

Bereikbaarheid 

De Minister heeft in zijn brief aan Tweede Kamer l i .d. 

17 december 2002 lalen welen d.it de insih. i l t in^ van 

de verkeerskundige eff t t len plj i i ts /.al vinden door het 

bepalen van de voertuigveriicsuren. De voertuigverlie-

Miren vormen een indieaiie voor de kwaliteit van de 

doorstroming. Deze gegevens, /ul ien ook in geld uituc-

druk l worden zodai de renlahiliteit van hel project 

bezien kan worden. Ook /al dt- "t /C- verhouding' bi j di ' 

effeclbepaling gehanteerd worden. 

Daarnaast wordt de invloed op aansluitende delen van 

snelwegen in beeld gebracht bijvoorbeeld de A2H ten 

noorden van knooppunt Hoevelaken. Uitgangspunl 

hierbij is dat de andere spoedwet-projecten op of 

aansluitend aan de rijkswegen 'driehoek'A27/AI/A2H 

zijn gerealiseerd. Dit zijn de spitstrook A28 Kijnsweerd 

- Leusden Zuid, de plusstrook A27 Utrecht Noord -

Eenmes, de .spils.slroken A l Hoevelaken - Itarneveld en 

Het Ciooi (Bussuni - Uren) , 

Hierbij i.s er ook aandacht voor de overige wegen nabij 

de snelweg (hel 'onderliggend wegennel') mei name 

bi j de aansluitingen (bi jvoorbcf ld: kunnen de wegen 

onderaan de afrit het verkeer wel goed verwerken?). 

Daarbij wordt ook bekeken of er elïecien optreden op 

het onderliggend wegennet wanneer er meer capaciteit 

beschikbaar komt bj j de A28. Dit zou mogelijk tot een 

verschuiving van verkeer van andere wegen naar de 

snelweg kunnen leiden. 

Verkeersvel i rgheid 

De verkeersveiligheid wordt onderzocht aan de hiind 

van prognoses over hel aantal ongevallen voor de 

ver.schillende alternatifven. Ook zal aan de verkeers

veiligheid van de plusstrook zelf aandachl worden 

besteed. Daarbij is de verdeling van het verkeer over de 

snelweg en de overige wegen van belang, aangezien de 

ongevalkans op de overige wegen duideli jk hoger ligt. 

5 ,3 R u i m t e l i j k e o r d e n i n g en e c o n o m i e , 

n a t u u r , t n i l i e u en l a n d s c h a p 

Wonen en werken 
De voorgenomen realisatie van de plusstrook zal geen 

noemenswaardige invloed hebben op de ruimte voor 

beslaande en toekomstige gebieden, zoals woning

bouwlocaties en bed tijventer reinen. De/e effecten 

liggen in het verlengde van de verandering van de 

bereikbaarheid èn van de milieueffeclen. Vandaar dal 

het aspect wonen en werken niet in de milieu-effect

rapportage /al worden onderzochi.. 

Recreatie 

jMogelijke eileclen vau de voorgenomen maatregel 

op de recreatie zouden kunnen zi jn; 

É aantasting \\u\ recreatieve functies Ib.v. fietspaden 

ol recreatieve gebieden} 
• betere bereikbaarheid van recreatieve functies. 
Cli'gcven de aard van de ingreep in relatie tot zijn 
omgeving is er geen sprake van de aanlasljng van 
recreatieve functies. De bereikbaarheid van recreatieve 
voorzieningen wordt ook niet nadelig beïnvloed, maar 
verbetert /ells doordai de congestie afneemt. In de 
niilieu-effectrapportJge /al bet aspect recreatie dan 
ook niel nader worden onder/ocbi 

Economie 

In de nijlieu-effecirapporlage /al het aspect economie 

ingevuld worden door een kosten/batenanalyse per 

allern.iijef op te stellen. Hij de b.Uen moei hierbij 

gedacht worden aan de behaalde reislijdwinst l.o.v het 

nulalternatief (de referentiesituatie) en bi j de kosten 

de feitelijke realiseringskosten v.ui de voorgenomen 

maatregel. 
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Geluid 

IH' SpiK'dwet wegvcrliriHÜnf; stelt dat de Wet i;e!iiid-
hiniier niet van tovpiissing is voiir projecten liie op de 
bijlage onder B van de spocdwel staan. Voor deze 
projecten geldt d j l eerst een wepjanpassingsbesluil 
(WAl l ) genomen moei worden waarna'cen plan' moei 
worden opgesteld, overeenkomstig de regels van de 
Wet geluidhiiider /oal.s die d.in geldig is. Dit pKiii moei 
hinnen 2 jaar na hel dooi de Minister van Verkeer en 
Walerslaat vastgestelde WAB gereed zi jn. Het plan 
geelt aan wanneer de eventuele noodzakelijke geluids-
nuatregelen worden gerealiseerd. 
In de milieu-effect rapportage wordl derhalve hel 
jspett geluid niet diepgaand onderzocht. Dat komt 
iinnier.s pas in 'ht t plan' aan de orde. Üe Spoedwet 
wegverbreding stelt wel dal grole geluidsoverlast direct 
moet worden bestreden. In hel MKR wordt d.i.irom de 
70 dH(A) geluidscontour i inder/ochl. Mochl hlijkeii 
dal binnen deze contourl i jn gcluidsgevoelige bestem
mingen als woningen, scholen of ziekenhuizen slaan, 
dan z.d in het WAB aangegeven worden hoe bijvoor
beeld d<ior middel van '.stillere wegdekken' en/o('snel-
heidsverUiging deze overl.isl wordl verminderd. 
De 71) dl i (A) geluidsconlour wordl berekend op basis 
van verkeersgegevens van hel jaar 2000. Daarnaasi zal 
een 70 dB(A) geluidsconlour worden berekend op 
basis van prognoses van verkeersgegevens voor 2010. 

Lucht 

Het effect van de verschillende alternatieven op de 

kichlkw,iliteit lang.s de weg wordl bcpiuild aan de hand 

van de ciuiccnlraties siikstoldioxide INO. } en l i jn slof 

(PMID) . De concentraties in de verschillende allerna-

lievcn worden gctoeis! .t.tn het Besluit lucbtkwalileit. 

Bij overschriiding van een grenswaarde wordt 

ingeschat hoeveel woningen binnen het gebied vallen 

en waar overschriiding plaatsvindt (aantal woningen 

binnen luchicontoiiren). 

Externe ve i l ighe id 

De externe veiligheidsrisico's, veroorzaakt door het 

transport van gevaarlijke sloffen iiver de A2H, worden 

berekend. Hierbij wordt hel Plaatsgebonden Risico 

(PR) en hel (iroepsrisico (GR| in beeld gebrachl. 

Voor hel PR geldl een grenswaarde, voor het GR een 

oriënterende waarde waaraan moei worden getoetst. 

Landschap, archeologie 

De aard van de voorgenomen activiteit in relalie tot 

zijn omgeving is van dien aard dat er geen noemens

waardige aanlasling van het landschap te verwachten 

is. Het aanliggende gebied heeft verder ook geen 

beschermende status. Effecten op hel landschap zullen 

dan ook niel in hel MER worden onderzocht. Wel 

heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem

onderzoek (RCMi) op basis van een Indicalieve Kaart 

van Archeologische Waarden (IKAW) geadviseerd bij 

de ie verbreden kunstwerken, nader archeologisch 

onderzoek te doen door middel van boringen. In de 

mil ieu-ei lecirapporl jge zal hieraan aandacht worden 

besteed. 

Natuur 

Aangezien de A28 de Ecologische Hoofdstructuur 
doorsniidt zal speciale aandacht worden besleed aan 
d i l aspecl. Ook de relatie met de l-'lora en Faunawei 
en de naluurbcschermingswet zal zorgvuldig worden 
besludeerd. Daarbij gaat het om verstoring of ver
nietiging van beschermde soorten dan wel gebieden. 
Gegeven hel leil dat het een verbreding van een 
beslaande weg bel reft betekent dal geen sprake is 
van extra versnippering. De verbreding heefi mogelijk 
wel enige invloed op de barrièrewerking van de weg. 
Aan dit aspecl zal in de milieu-effen I rapportage dan 
ook, zij hel kwalilalief. aandacht worden geschonken. 
In boeverre sprake is van barrièrewerking wi irdi 
gemeten aan de hand van het aantal knelpunten van 
de rijksweg mei de Ecologische Hoofdstructuur. 



Bodem en water 

Omd.i l duur de wcgverbreding hel asfiiltoppervlak 
wordt vtT^riHii, nci'iiit de opnamct. ip. i t i lei l van de 
bodem al. Vt'rder is Rijkswalerslajt .il,>. wegbeheerder 
verantwoordelijkheid voor voldoende waterbcrgings-
capacik'il. Hel W.iiersehap berekent welk pereenla[;e 
van de ui lbreidinj ; van hel verhard oppervlak 
gecompenseerd moet worden door verruiming van 
hel oppervlaklewaler. l-vcnluele niaalrcfielen, zoaU 
bredere bermsloten, worden in het oniwerpproees 
meegenomen. 

Bii infrasirin.tiirele werken wordt sindN kort een 
walerloels uilyevnerd waarbij de waterbeheerders om 
advies gevraagd wordt m.b.l. de waterkwantiteit en 
waterkwaliteit van hel yebied. De walerloets wordl 
een onderdeel van de niilieu-elïeetrapportaye. 

De kwaliteit van het van de weg afstromende regen

water (run-of f 1 yal oi>k ïn de mil ieu-elïctlrapportage 

worden meegenomen, omdal delen van het A2H 

spoedwet-project in een grondwalerbeNihermingsge-

bied liggen. Hiervoor is ook een onihefl lng win de 

provinciale milieuverordening noiid/akeli jk. 

5 .4 K o s t e n 

In de ni i l ie i i -el let l r jpporlage wordl een raming van 

de kosten voor ile realisatie van de alternatieven 

opgenomen. De koslen beslaan ui l de koslen voor 

de maatregelen /e l l , en de onderhoudskosten viior 

zover deïe onderscheidend zi jn. 

5.5 Overzichtstabel te onderzoeken 
aspecten 

De volgende tabel biedt een overzicht mei aspecten 

die in de milieu-efleclrapporlage nader worden 

onderzocht en beoordeeld. Ook is aangegeven op 

welke manier d i l ïal gebeuren (bc(i<)rdeling), of dit 

cijfermatig ol kwalitatief (beschriivend) /,al gebeuren 

en welk cri terium gehanteerd zal worden. 

Sldrlnolif if A3fl Pfuiitrook Leusden-Zuirt • A l Hnpvclaken 



ASPECTEN OHDEIWEHP BIOOnE)EllNG ONDEBZOEK rOET^INCiSCHITEBI* 

Vefkeer Bcreikbaürheid 

Veiligheid 

Economic Ko l l en en balen 

Naluut en milieu Celi i id^hinder 

Luchtkwalitett 

E «lef n e i/elllgheid 

(gevaarlijke stof fer) 

Landschap 

Natuut 

Bodem en waler 

Ciipacitelt 

Cijlermatig 

Ciifermatig 

Aantal ongevallen Ci|termatjg 

Koslen van de maatfegel versus gekjpi lahseerde CIttermatig 

reisti|dvermindering 

Celuidsbelai t i i ig e 'O 'e ' <lan 70 dB<A) van 

geluidigevoelige beslemmingen 

NO eri li|n s io ' (PM ) 

Pl.iJlsgebonden risico tPR] 

Croepsrisico (CR) 

Inventarisatie archeologische waarden 

Knelpunten ve r i l onng / verniet iging van 

beschermde soorten en gebieden 

Knelpunten barrièrewerking dieren 

(m relatie tot ecologiscliB hoofdstructuur) 

Ci | femiabg 

Cij fermatig 

Cij fermatig 

Ci|rer(i i . i t i^ 

Kwalitatief 

K v o l ita tief 

Kwalitatief 

Opnamecapaciteit bodem, WalerberglngscapiCitei l Watertoets 

Kwaliteit a fs tmmend wegwa te i Kwalitatief 

Vcii ' i luiHvi-il ipsiireii 

! /( urTll iHji l ir l j ! 

Rjsicoci|tei 

K/e- lactor 

Aantal geluidsgevoelige objecten 

binnen 70 dB(A)-cantour 

Aantal woningen met 

laargemiddcide concentraties 

> 40 p g / m ' N O : en 

> 4 0 p g / m ' f i | n s t o f 

Woningen en kwetsbare objecten 

binnen de contour 1 0 " per jaar 

Bcbüuwing binnen de contour 10* 

per jam voor 10 of meer doden 

Inventaiisatie conform advies 

Rijksdienst voor Oudheidkundig 

ond^T/nrk 

[J(",l<uru[ijicii üurdt'ei 

Oesliundigen oordeel 

Toename verhard oppervlak / 

.idvies w.i lcrhphpprder 

l'ïrvi'iiruli^'^i^rl i>ijrd(''L'i 

liguui 6 



PROCEDURE 

EN PLANNING 

De procedure op basis van de Spoedwet 

WËgverbreding bestaat uit een aantal stappen. 

De publicatie van deze startnotie is de eerste stap. 

De startnotitie geeft aan welke alternatieven en 

effecten Rijl<swaterstaat, directie Utrecht wil 

onderzoeken in de MER-studie naar de plusstrook 

op de A28 Leusden Zuid - A1 Hoevelaken in 

noordelijke richting. Tot 9 juli kunt u schriftelijk op 

dit voorstel reageren. 

^ 
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6.1 De S p o e d w e t w e g v e r b r e d i n g en 

a f s t e m m i n g m e t a n d e r e r e g e l i n g e n 

Pe/c sl i i r t i iot i l i i ' niarkter l IK'I li i ' j;i i i van i'i'ii l icsl i i i l -
vorming,sp[i>i.t'iliirL' wanrviiiir ilc rvgfls /.ijn vaslgtlcgd 
in de Spoedwet wegver bred ing. De procedure heeft als 
doel te bevorderen dal de l'eNluiivormioi; snel, maar 
«ol( /orgvuldi j ; verloopt. Inspraak <ip de M.irtiiolitie is 
mopcliik voor alle betrokkenen zoals burgers, belan
gengroeperingen en belrokken overheidsinstanties. 
Verder b e p j j i l de Spoedwet wegverbreding de 
gevolgen van het wegaanpassiiigsbcsluil; dal wi l 
•/eggen wat wel en niet in het heskiit wordt geregeld, de 
procedure voor de uitnieringsbesluiten enx. 

Het bevoegd ge/a^ wordt gevorrnd door de .Minister 

van Verkeer en Waterstaat. 

I'rovincies, regionale openbare lichamen, gemeenten 

en waterschappen warden bij de besluitvorming 

betrokken, omdat het project r.i.ikvlakken heelt mei 

hun bevoegdheden en belangen. Mocht de besluitvor

ming in een impasse geraken, dan biedt de Spoedwet 

de Minister de mogelijkheid knopen door te hukken. 

6.2 S tappen in de p r o c e d u r e 

I lierunder volgl een over/ichl van de procedureslappen. 

Het schema in deze paragraal' laat deze stappen zien. 

I let Inspr.iakpuiil Verkeer en Waterstaat vervult een 
belangrijke rol in de procedure. Het inspraakpunt 
ver/orgt onder meer puhlicaiies, lerin/ageleggingen en 
organiseert inspraakavonden. 

• Stap 1: Startnotitie 

Pe startnotitie is namens de Minister opgesteld door de 

initialiefnemer, de directie Utrecht van Rijkswaterstaat. 

|)e startnotitie wordt door hel bevoegd gezag gedurende 

vier weken Ier in/age gelegd. 

illÜB^ 

• stap 2: Inspraak, advies, r icht l i jnen voor het MER 

/.iilang de siarinotitie ter inzage ligt, kan iedereen schrif

telijke insprjakreacties indienen (zie paragraal 1.4 voor 

termijn en adresl. De inspraakronde in dit stadium van 

de procedure is vooral bedoeld om inzicht te krijgen in 

de idee<;n van belangstellenden en betrokkenen over de 

alternatieven en effecten die onderzocht worden. 

De in spraak reacties worden gebundeld en ter inzage 
gelegd. De reacties worden voorts overhandigd aan de 
(kommissie voorde milieii-effetl-rapportage. De/e 
( ommissie van (nialbankelijke niilieudeskundigeii brengt 
aan het bevoegd gezageen advies ui l over de'richtl i jnen 
voorde inhoud van de MER'. Hel bevoegd gezag stelt, 
mede op basis van de inspraakreacties en het advies van 
de t j immissie. vervolgens de richtlijnen vast. 1 )aarna kan 
het opstellen van het MER van starl gaan. 



• s tap 3: Opste l len MER 

'iijdi-n^ IK'I opiiL'llfii v.in hel MER wordl overlegd mei 
verschillende parlijen /nals gemeenten, provincies en 
walfr.whiipjH'ii. Is het Mi'R yereed, dan hiedl de inilia-
tietnenier het document jan het hevoc^d gezag aan. 
AJs de nota in de ogen van hel bevoegd gezag voldoende 
kwalileil lieeft, wiirdi /ii ter inzage gelegd, Tegelijkertiid 
met hel opstellen v,ni het MER worden hel ontwerp-
wegaanpassingsbesluit en de benodigde uilvoerings-
besluilen voorbereid. 

• Stap A: Inspraak, advies en toetsing 

Hel Ml.li ligt 6 weken Ier visie. Dil gebeurt te/amen met 
het oiilwerp-wegaanp.ivsiiigsbesluil en de benodigde 
uiivoeringsbesluilen. tledurende dc/.e periode zijn er 
inlormatiebijeenkoniilen waar de inhoud van het 
rappiirl wordt toegeliihl. Voorts is er de nulgelijkheid 
om inspraakreacties in te dienen. Dat kan zowel schrille-
lijk als mondeling (tijdens speciaal daartoe georgani-
Slierde hoor/illingen). De centrale vraag tijdens de/e 
inspraakronde is of de jnt'ormaiie in het MER, 
hel onlwerp-wcgaanpassingsbeshiit en de benodigde 
uitvoetingsbeshiiien ciirrecl en volledig genoeg is om 
er een besluit op Ie kunnen baseren. 

Direct na de inspraakronde wordt wederom de 
Commissie voor de mitieuellectrapportage ingeschakeld. 
Zij toetst de milieu-informatie in hel MER op juistheid 
en volledigheid. De Cximmissie kijkt uitsluitend naar de 
kwalileil van de milieu-inlornialie. De Commissie 
presenteerl haar oordeel in een zogenoemd toelsings-
advies, 

• Stap 5: Besluitvorming (wegaanpassingsbeslult) 

Op basis van de informatie uit hel MIK, de inspraak-
rvactiesen de advie/eii. slell de Minister van V&VV /iin 
besliiil leii aanzien van hel voorkeursallernatiel vast. 
Dit gebeurt uiterlijk 10 weken na de laatste dag van ter 
inzage legging van het wegaanpassingshesluii. Als de 
Minister een besluit heelt genomen, dan is dii besluit 
zelf de planologische vrijstelling voor hel gekozen 
alternatief. Wel wordl binnen één iaar na hei wegaan-

passingsbes luit van de betrokken gemeenten verwachl 
dat /ij hel gekozen alternaliel planologisch in hun 
bestemmingsplan inpassen. 

• Stap 6: besluiten ter uitvoering van het 
wegaanpassingsbesluit 

De benodigde uilvneringsbesluiten komen lot stand do<ir 
middel van een getiiördineerde voorbereidingsprocedure 
vanwege de Minister, De uitvoeringsbesluiten dienen 
uiterliik (> weken na bekendmaking van hel wegaan-
passingsbesluit te worden genomen door de diverse 
overheden (zoals gemeenlen, provincie, waterschap! en 
onmiddellijk Ie worden toegezonden aan de Minisier. 
Tegen verlening van die besluiten is ook inspraak en 
beroep mogelijk. Inspraak gebeurt als de ontwerpen van 
debetrokken uiivoeringsbesluilen tegelijkertijd met het 
ontwerp-wegaanpassingshesluii ter in/age liggen. Beroep 
is gedurende 6 weken mogelijk als alle uitvoeringsbe
sluiten chior de Minister tegelijkertijd worden bekend 
gemaakt. 

• Stap 7; Beroep 
'legen hel wegaaiipassingsbesluil en de uiivoerings
besluilen van de Minister van V&VV slaat voor belang
hebbenden beroep mogelijk bij de Afdeling 
besiuurs-rechispraak van de Raad van Slalc. 

• Stap 8: Realisatie en evaluatie 
N'a het doorlopen van de laanvullende) vergunnings-
proeedures kan mei uitvoering van de eveniueel nood
zakelijke aanvullende werken worden gestart. Het bevoegd 
gezag (de Minister van Verkeer en Waierslaat) moet de 
feitelijk optredende milieugevolgen van het genomen 
besluit vergelijken mei de in het MER voorspelde 
effeclen. Hiertoe wordl tezamen met hel wegaa n passings-
bcshiil een evaluaiieprogrannna opgesteld. Tevens 
worden, zoals verplicht in elke MEK-studie, de'leemten 
in kenni.s' in de beschouwing betrokken. In hel evaluatie-
programma is bepaald hoe en op welke termijn er 
onder/oek verricht gaal worden. Als de gevolgen ernstiger 
zijn dan verwachl, kan hel bevoegd gezag nadere maat
regelen nemen. Hel evaluatieverslag wordl ter visie gelegd. 
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Overi icht MER/(0>WAB-procedure 

MER WAB U i l vo l r ing tbc i lu i len 

( t *p 1 Publicilif Slarlnolflic 

4 Hvehffi Itr jnfa|(F 

t l l p J Einta 1(1 l nu |« l i f t ing 

binnen 1 i wFhen 

VlillIcHcn rKhlIijncn 

l l l p 3 

http A 

i t i p ^ 

lUp ' 

VoorlwrcMInt MER 

; 

+ 

befcf r>dm*lnn|[ WAB 

Voorbereiding dninvrügen 
uJtvunngsbetluttFn 

Aanwffgf n ter fniagt 
bJj OWAfl 

t_ 11 
binrifn 10 mtVtP 

Ontwierp urtvoertAfi' 
bctluiTf n naif Ae MInhtïF 

binnen € weken 

s t ip 6 befD*pïlerni(in -cwr icwel 
VdiLgtiIeldF uirvacnrg\-
brslulfen lu i r Ae Minister 

WAK ah uitvoenngibnluitM 

^ ^ wehen 

Sluitinfi berü#pslermljn; 
npïtellen en Indienen 

vtravcerKhrlfl door Mlnntef 

Uinpii ik Afdeling 
Bntuurirecht^preik 

6.3 Communicatie en planning 

iup 1 
stap 2 

Slap 3 

^ lar lnot i t ie ter image {inspraakmoment) 

Informatieavond 

10 |un i - 8|uJi ^(>03 

seplembei 2003 

Stap 4 

Kichll i inen MER 

MER/OWAB gereed ( inspiaakmomenl) rraart 2004 

Deze .siartiiHlilie ligt Ier visie van 10 juni lot 8 jul i 

2003. In die periode wurdl lUik een inl i irmalieavii i id 

jiehoudcn. 

U kunt uw reactie op de startnotitie tol 4 ju l i 

indienen, Pi><)r de inil ialieli ienier v.tn ile MER-

procedure, Kijkswaterstaal directie Ulrechl, zal een 

reactie opgesteld worden. 

Volgen.s planning zal de Commissie Mt-.R niet een 

voorstel voor richtl i jnen voor de Ml-^R-stiidie komen 

dat dan door het bevoegd gezag, de Minister van 

Verkeer en Waterstaat, dient te worden va.Mgesleid. 

Nadat liel M I L R in december 200.^ vollonid is, zal 

begin 2üü4 het MER samen met het DWAH en de 

aanvragen voor de uilvoeringsbe.sluitcn ter visie gelegd 

worden. Dal is het volgende formele niomenl waarop 

u uw visie op de resultaten van het MliR en de keuzen 

die in het OWAB worden gemaakt, kenbaar kunt 

maken. 

I l l p S Re«lku1ieffl«e Gezien de beperkte omvang en de snelle door loopl i jd 
van de MTK zal de comnuinicalie vimral gericht / i jn 
op de bovengenoemde formele momenten van 
inspraak zoals die in een MER-procedure gelden. 
In het kader van het MER zal waar nodig overleg 
gevoerd w(>rden met de betrokken overheden over 
de nadere invull ing van en aantal onderzoeksaspecien. 
Dit geldl hiivoorbeeld voor de waterschappen over 
de inr ichl ing van de watertoels. 
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Autonome ontwikkelingen 
Op zich/cll'sl.uindt Dili wikkeling (dii'dok plaalsvindl als 
tic voorgt'noiiu'M activiltit niet wordt uilgevocrdl. 

Commissie MER 
Een landelijkf tomniissic van onafhankelijke milieudes
kundigen. De commissie adviseert het hevoegd gezag over 
de richilijnen viior het milieu-effectrapportage en over de 
kwaliteit en volledigheid van het rapport. 

Compenserende maatregelen 
Maatregel die de nadelige invloed van een ingreep/aeliviteit 
eompenseeri door elders een positief effect Ie genereren. 

Convenant 
Niet bindende overeenkomst 

Dynamisch verkeersmanagement (DVM) 
I let informeren, adviseren, geleiden, sturen en regelen 
van het verkeer en de verkeersdeelnemers op basis van 
actuele intorniaiie, uil systemen in het voertuig.ibuis of 
langs of boven de vie^. 

Dynamisch Verkeersmodel 
Ren model dal het effect van maatregelen voorspelt en 
daarbij hel individuele gedrag van voertuigen weergeeft. 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
Samenhangend stelsel van kerngebieden, naluuronlvvik-
kelingsgebieden en verbindingszones dal prioriteit krijgt 
in het naluur- en landschapsbeleid van de overheid. 

Externe veiligheid 
1 lel risico dal mensen op en rond de weg lopen op een 
ongeval doiir hel vervoer van (gevaarlijkel stoffen over 
die weg. 

Fijn stof 
hijn stof beslaat uit allerlei verschillende ullraklelne Mof
deeltjes, die verschillen in grootte maar ook in chemische 
samenstelling. 

Geluidscontour 70 dB(A) 
een denkbeeldige lijn (Loniour) op een kaarl waarvan 
berekend is dal op deze lijn de geluidsbelasting 70dB(A) 
is. Alle gebieden lussen de/e lijn en de snelweg hebben 
een belasting hoger dan 7ü dB(A). 

Grenswaarde 
Kwaliteitsniveau van water, bodem of liiehi, dat 
tenminste moet worden bereikt of gehandhaafd. 

Groepsgebonden risico (CR) 
Kans per jaar dat een groep personen in één keer 
overlijdt door een ongeval mei gevaarlijke stoffen. 

Grondwaterbeschermingsgebieden 
[•en door de grondwjterbeheerder aangewezen gebied 
waarvoor regels zijn op gesleld die tol doel hebben de 
kwaliteit van het grondwater te beschermen. 
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Kwal i ta t ieve beoorde l ing 

[kiiDrdi-JLiig v j i i ill- i 'tttvii' i i Villi een miigelijke maairegcl 

7x>nder cijfers. De liemirdeÜng geeft meer een indicjt ic. 

Kwant i ta t ieve beoorde l ing 

Cijferm.ilige beoordeling van de effecten van een 

mogelijke maatri'nel. 

M i t igerende maatregelen 

Mü.Uri'gfl die dl- ii.idclige gevolgen voor hel mil jei i 

vourkonil ui bepcrkl 

Opnamecapaci te i t 

| ) i ' niiile w.iarin de bodem regenWiiliT kun opnemen. 

Or iënterende waarde 

De ni ir in van het gruepsrisico lioetl di' slalus v.in een 

oriënterende waarde. Dit houdl in dat er een inspan-

ningsverplichling IN om (op lerni i jn) ie voldoen ;ian de 

norm. Hel bevoegd ge/.ag heelt de mogelijkheid nm 

gemotiveerd van de norm ,il ' te wijken. 

Plaatsgebonden risico (PR) 

Kans per jaar dat op een bepaalde plaal.s een to i i t inu 

aldaar aanwe/ig gedacht persoon komt te overlijden 

door een ongeval met gevaarlijke stoffen 

Restr ict ief ru imte l i j k ordeningsbele id 

I-en lerugluiudeiid beleid ten .lan/ien \an hel toeslaan 

van nieuwe bebouwing, i m l aU doel hel beschermen 

vjn het landschap. 

Rijbaan 
Aaneengeslolen deel van de verkeersbaan dal bestemd 

is voor ri jdend verkeer en begrensd wordt door een 

kanlslreep ol een overgang van verharding naar 

"11 verhard. 

Rijstrook 

Üegren.sd gedeelte \j,n de rijbaan dat voldoende breed 

is voor hel berijden daarvan door auloverkeer. 

Run-off 

Afstroming van neerslag over het wegoppervlak, 
waarbij ook eventuele verontreinigingen worden 

meegevoerd. 

St i l tegebied 

l en diior de provincie aangegeven gebied waarin de 
geluidsbelasling door toedoen van menselijke acti
viteiten /o laag dient ie / i j n , dal de naluurÜjke 
geluiden mei of nauwelijks worden verstoord. 

Versnipper ing 

Doorsnijden van natuurgebieden, verbindingszones en 

leefgebieden van flora en iaima. 

Verstor ing 

Negatieve elteclen van geluid, licht en iri l l i i igcn up /.uwel 

het woon- en leefmilieu als het natuurlijke milieu. 

Watertoets 

Methode om vast te stellen welke gevolgen ingrepen 

hebben op de waicrhuishouding, walerkwaliieit en 

waierkwanii leit. 

Trajectsnelheid 

l lemiddelde snelheid van het verkeer gemeten over een 

bepaalde liaji 'ctlenglc 

Ui tvoer ingsbes lu i t 
Besluiten (vergunningen, ontheffingen) ler uitvoering 

van het weg.ianpassing.sbesluit 
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. Besluit milieii-etïecirapportage 1994 (Besluit m.e.r.) 

. Mora en Faunawet 

• 1'rovinciale Milieuverordening (PMV) . provincie ulrechl 

. Wet gehiidhindcr 

. Wel milieubeheer 
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