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1 Besluït

In overeenstemming met artikel 9, eerste lid, van de Spoedwet wegverbreding,
stel ik hierbij het wegaanpassingsbesluit vast betreffende de aanpassing van de
A50 Arnhem Centrum - knooppunt Beekbergen van km 183,300 tot
km 203,000 waarbij de vluchtstrook van de oostelijke rijbaan en de
vluchtstrook van de westelijke rijbaan worden ingericht als spitsstrook. Het
betreft project 29 van de bijlage, onder B, bij de Spoedwet wegverbreding.
Dit wegaanpassingsbesluit - dat bestaat uit: de besluittekst (1), de toelichting
(II) en de overzichts- en detailkaarten (III) - voorziet in de daarvoor
noodzakelijke maatregelen. Het besluitgaat vergezeld van een aantal bijlagen.
Artikel 1

Aanpassingsmaatregelen
Op het wegvak Arnhem Centrum - knooppunt Beekbergen van de A50
worden de vluchtstrook van de oostelijke rijbaan en de vluchtstrook van de
westelijke rijbaan ingericht als spitsstrook. De spitsstrook op de westelijke
rijbaan begint bij km 202,450 en eindigt bij km 183,300. De spitsstrook op de
oostelijke rijbaan begint bij km 183,390 en eindigt bij km 202,650. Met deze
aanpassing wordt het aantal rijstroken gedurende de spitsperiode uitgebreid
van 2x2 naar 2x3. De bestaande verhardingsbreedte van circa 12,50 m blijft
gehandhaafd.
Gedurende de spitsperiode zal er zowel op de oostelijke rijbaan als op de
westelijke rijbaan sprake zijn van drie rijstroken met op het wegvak Arnhem
Centrum - Hoenderloo een breedte van respectievelijk 3,50 m voor de middenen de linkerrijstrook en minimaal 3,00 m voor de spitsstrook en op het wegvak
Hoenderloo - Beekbergen een breedte van 3,50 m voor alle rijstroken.
Alle aanpassingsmaatregelen vinden plaats op rijkseigendom.
De aanpassingsmaatregelen zijn weergegeven op de detailkaarten die deel
uitmaken van dit besluit.
Artikel 2

Bijkomende infrastructurele voorzieningri
Ten behoeve van het uitvoegend verkeer naar en het invoegend
verkeer vanaf de Al2 richting Velperbroek wordt op de westelijke
rijbaan tussen km 183,800 en km 183,370 en op de oostelijke rijbaan
tussen km 183,480 en km 183,720 extra wegverharding aangebracht
met een breedte van maximaal 1,00 m. De extra wegverharding wordt
aangebracht op rijkseigendom.
Ten behoeve van het uitvoegend verkeer naar en het invoegend
verkeer vanaf de aansluiting Arnhem Centrum wordt op de westelijke
rijbaan tussen km 184,650 en km 184,200 en op de oostelijke rijbaan
tussen km 184,200 en km 184,500 extra wegverharding aangebracht
met een breedte van maximaal 1,00 m. De extra wegverharding wordt
aangebracht op rijkseigendom.
Ten behoeve van de verkeersveiligheid worden 14 pech havens
aangelegd, elk met een lengte van circa 100 m en een breedte van
maximaal 3,50 m.

De pechhavens langs de westelijke rijbaan zijn gelegen van
km 201700 tot km 201,600, van km 193,800 tot km 193,700, van
km 193,000 tot km 192,900, van km 191,150 tot km 191,050, van
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km 189,250 tot km 189,150, van km 188,450 tot km 188,350 en van
km 185,950 tot km 185,850.
De pechhavens langs de oostelijke rijbaan zijn gelegen van km 184,500
tot km 184,600, van km 185,850 tot km 185,950, van km 188,000 tot
km 188,100, van km 189,150 tot km 189,250, van km 191,050 tot
km 191,150, van km 192,900 tot km 193,000 en van km 200,800 tot
km 200,900.
De pechhavens worden gerealiseerd op rijkseigendom.
Ten behoeve van de verkeersveiligheid worden de bestaande zes
bushaltes ter hoogte van km 192,100, km 190,200 en km 187,400
langs de westelijke rijbaan en ter hoogte van km 187,000, km 190,200
en km 192,100 langs de oostelijke rijbaan uitgebreid met een
pechhaven en daartoe voorzien van extra wegverharding over een
lengte van circa 80 m met een breedte van maximaal 3,50 m. De
pechhavens worden gerealiseerd op rijkseigendom.
Ten behoeve van de verkeersveiligheid worden zeven aanwezige
overbreedtes ter hoogte van km 199,700, km 196,300 en km 195,000
van de westelijke rijbaan en van km 195,350, km 196,300,
km 198,800 en km 199,700 van de oostelijke rijbaan ingericht als
pechhavens met een lengte van circa 100 m en een breedte van
maximaal 3,50 m. De pechhavens worden gerealiseerd op
rijkseigendom.
Artikel 3
Openstelling spitsstroken
De spitsstrook op de westelijke rijbaan kan alleen worden opengesteld indien
het aantal voertuigen op het wegvak tussen km 202,450 en km 183,300 boven
het aantal van 3.000 voertuigen per uur stijgt. De spitsstrook op de oostelijke
rijbaan kan alleen worden opengesteld wanneer het aantal voertuigen op het
wegvak tussen km 183,390 en km 202,650 boven het aantal van 3.000
voertuigen per uur stijgt. De spitsstrook wordt weer gesloten wanneer het
aantal voertuigen op de betreffende rijbaan van het wegvak daalt onder het
aantal van 3.000 voertuigen per uur. De spitsstroken zijn gesloten in de periode
tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
Artikel 4
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Verkeersveiligheidsmaatregelen
Er worden, zoals hiervoor bij artikel 2, onder c en d, reeds is
aangegeven in totaal 20 pechhavens aangelegd met een tussenruimte
van circa 1000 m. Daarnaast worden 7 aanwezige overbreedtes
ingericht als pechhaven. Elke pechhaven zal voorzien zijn van een
praatpaal.
Gedurende de periode dat de spitsstrook geopend is, wordt de
maximumsnelheid op de betreffende rijbaan het gehele wegvak tussen
km 183,300 en km 202,450 verlaagd van 120 km per uur naar
100 km per uur.
Er wordt een elektronisch systeem aangebracht waarmee stilvallende
voertuigen snel kunnen worden gedetecteerd.
Ten behoeve van de visuele inspectie en bewaking van de spitsstrook
wordt het wegvak in de zijbermen voorzien van camera's.
Ten behoeve van een beter zicht voor de weggebruiker en ten
behoeve van de visuele inspectie en bewaking van de spitsstroken
wordt het wegvak van km 183,300 tot km 202,000 voorzien van
wegverlichting.
Ten behoeve van de zichtbaarheid voor de weggebruiker wordt de
dynamische bebording waarop opening en einde van de spitsstrook
zijn aangegeven hoog geplaatst op masten of portalen.

g. Ten behoeve van een eenduidig wegbeeld wordt zorggedragen voor
uriiformiteit in bebording, bewegwijzering, signalering, markering, etc.
en voor uniformiteit bij het invoegen en uitvoegen.
Mitigerende maatregelen
Artikel 5
Om te voorkomen dat het gebruik van de wegverlichting nadelig effect heeft
op de fauna op de Veluwe worden de volgende mitigerende maatregelen
genomen:
de wegverlichting zal alleen worden gebruikt wanneer een spitsstrook
geopend is of wordt en er onvoldoende daglicht is voor de visuele
inspectie en bewaking van de spitsstrook en/of een veilig gebruik van
de weg;
er worden dimbare verlichtingsarmaturen aangebracht (reductie tot
minder dan 50%) en het licht wordt afgeschermd naar boven en
zijdelings naar berm/omgeving;
ter plaatse van de ecoducten Terlet en Woeste Hoeve worden lagere
verlichtingsmasten geplaatst (niet hoger dan circa 10 meter) om
lichtuitstraling naar de ecoducten te voorkomen.
Nadeelcompensatie
Artikel 6
Ingevolge artikel 17 van de Spoedwet wegverbreding zal een belanghebbende
die schade lijdt, of zal lijden, als gevolg van het wegaanpassingsbesluit op zijn
verzoek een vergoeding worden toegekend, voorzover de schade redelijkerwijs
niet of niet geheel te zijner laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding
niet, of niet voldoende, anderszins is verzekerd. Ter zake is de Regeling
Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 van toepassing. Een verzoek
om schadevergoeding kan worden ingediend vanaf het moment dat het
wegaanpassingsbesluit is vastgesteld. De beslissing op een verzoek om
schadevergoeding zal niet eerder worden genomen dan nadat het
wegaanpassingsbesluit onherroepelijk is geworden.

23 januari 2004
rkeer en Waterstaat

A50 Arnhem Centrum - knooppunt Beekbergen

2 Toelichting op het wegaanpassingsbesluit

2.1 Aanleiding tot het project
De Spoedwet wegverbreding bevat regels ter bespoediging en vereenvoudiging
van procedures met het oog op het zo spoedig mogelijk vergroten van de
capaciteit van een aantal hoofdwegen door middel van een betere benutting en
verbreding van die wegen.
De huidige regelgeving voor aanpassingen aan het hoofdwegennet kent een
procedure die veel tijd in beslag neemt. Deze procedure geldt zowel voor de
aanleg van wegen als voor wegverbreingen. Dat betekent dat ook voor een
relatief eenvoudige ingreep een lange procedure doorlopen dient te worden.
Teneinde eenvoudige ingrepen in filegevoelige onderdelen van het
hoofdwegennet mogelijk te maken is een snellere procedure nodig die in
specifieke regelgeving is vastgelegd. De Spoedwet wegverbreding voorziet in
die snellere procedure. De bijlage bij de Spoedwet wegverbreding bevat een
limitatieve opsomming van de projecten waarvoor de versnelde procedure dient
te worden gevolgd.
In het kader van de Spoedwet wegverbreding worden die wegen aangepakt
die tot de grootste knelpunten van het wegennet worden gerekend. Bij de
selectie heeft verder een rol gespeeld dat de projecten binnen afzienbare tijd
kunnen worden gerealiseerd, alsmede of deze uit het beschikbare budget
kunnen worden gefinancierd.
De kern van de afwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan de keuze
van de projecten die onder de reikwijdte van de Spoedwet wegverbreding
vallen, ligt in de visie dat het meest effectieve wegennetwerk, een
wegennetwerk is waarin de elementaire schakels zijn gevrijwaard van files.
Deze elementaire schakels zijn de wegen rondom de grote steden en
belangrijke knooppunten. Het gaat om zogenaamde ringen of draaischijven
rondom de grote en middelgrote stedelijke agglomeraties en belangrijke
knooppunten. Op deze draaischijven van het wegennet komen de
verkeersstromen op de diverse rijkswegen samen en splitsen zich weer.
Opstoppingen op deze draaischijven leiden direct tot slechter functioneren van
het gehele wegennet. Worden deze elementaire schakels in beweging
gehouden, dan gaat de prestatie van het totale wegennet fors vooruit.
De Spoedwet wegverbreding levert een bijdrage aan de oplossing van de grote
en bekende knelpunten in de doorgaande verbindingen. Het resultaat van de
Spoedwet zal niet zijn dat de files compleet zijn verdwenen. De capaciteit van
de wegen zal echter in de spits wel toenemen.
Dit wegaanpassingsbesluit heeft betrekking op project 29 van de bijlage, onder
B, bij de Spoedwet wegverbreding: de inrichting van de vluchtstroken van de
oostelijke en westelijke rijbanen van de A50 Arnhem Centrum - knooppunt
Beekbergen tussen km 183,300 en km 203,000 als spitsstrook.
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2.2 Relatie met project 30
Project 29 (wegvak A50 Arnhem Centrum - knooppunt Beekbergen) sluit aan
de noordzijde aan op de weefvakken tussen het knooppunt Beekbergen en de
ten zuiden daarvan gelegen verzorgingsplaatsen. Direct ten oosten van het
knooppunt Beekbergen bevindt zich project 30 uit de Spoedwet wegverbreding
(aanleg van plusstroken op de Al knooppunt Beekbergen - Deventer Oost
tussen km 88,1 en km 108,6). In het knooppunt komen de verschillende
verkeersstromen samen.
2.3 Verkeerskundige effecten van het project

De A50 tussen Arnhem Centrum en knooppunt Beekbergen is een belangrijke
verbindende schakel tussen het knooppunt Arnhem-Nijmegen en het zuiden
van het land enerzijds en het noorden en oosten van het land anderzijds. Op
dit wegvak treden door de hogere intensiteiten en de naar Nederlandse
begrippen steile en lange hellingen regelmatig filevorming en vertraging op.
Filevorming op de oostbaan breidt zich snel uit richting de Al2 (knooppunt
Waterberg). De verkeersafwikkeling van de Arnhemse agglomeratie is daarmee
direct in het geding.
De filevorming en vertraging op het wegvak Arnhem Centrum - Beekbergen
kunnen op relatief korte termijn worden tegengegaan door de realisatie van
spitsstroken in zowel noordelijke als zuidelijke richting. Door deze spitsstroken
neemt de capaciteit van dit wegvak toe en wordt de doorstroming van verkeer
verbeterd tot het knooppunt Beekbergen. Doordat het verkeer op de A50 beter
kan doorstromen, wordt tevens voorkomen dat het verkeer op de aansluitende
hoofdwegen (Al2 en Al) wordt gehinderd. Afstroom in noordelijke richting is
gewaarborgd door onder andere de aanleg van plusstroken op de Al
knooppunt Beekbergen - Deventer Oost (project 30). In zuidelijke richting kan
het verkeer afstromen richting Al2, waar voldoende capaciteit is.
In de huidige situatie (2000) ligt de verhouding tussen intensiteit en capaciteit
(l/C-verhouding) in de avondspits rond de 1,0. De verkeersafwikkeling is daar
slecht. Dit leidt tot genoemde filevorming waardoor vertraging optreedt. In de
toekomstige situatie (2010) ligt de I/C-verhouding in de avondspits zonder
ben uttingsmaatregelen/spitsstrook ruim boven de 1,0. Dat wil zeggen dat er
sprake is van een overbelast wegvak. Met de spitsstrook ligt de I/C-verhouding
in 2010 rond de 0,6. De verkeersafwikkeling is dan goed.
2.4 Wegaanpassing en bijkomende infrastructurele voorzieningen
Huidige situatie
In de huidige situatie bestaat de A50 tussen km 183,300 en km 203,000 uit
2x2 rijstroken. Er is een maximumsnelheid toegestaan van 120 km per uur en
het wegvak is voorzien van verkeerssignalering. Er geldt een inhaalverbod voor
vrachtauto's tussen 06.00 en 19.00 uur. Vanaf km 202,000 is wegverlichting
aanwezig. De verhardingsbreedte bedraagt circa 12,50 m.
Wegaanpassing
In de nieuwe situatie zal de weg in zowel noordelijke als zuidelijke richting
bestaan uit 3 rijstroken met op het wegvak Arnhem Centrum-Hoenderloo een
breedte van respectievelijk 3,50 m voor de midden- en linkerrijstrook en
minimaal 3,00 m voor de spitsstrook en op het wegvak HoenderlooBeekbergen een breedte van 3,50 m voor alle rijstroken.
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De spitsstrook op de westelijke rijbaan begint bij km 202,450 en eindigt bij
km 183,300. De spitsstrook op de oostelijke rijbaan begint bij km 183,390 en
eindigt bij km 202,650. Aan de zuidzijde sluiten de spitsstroken aan op de
uitvoeging naar de Al2 respectievelijk de invoeging vanaf de Al2. Aan de
noordzijde sluiten de spitsstroken aan op de weefvakken tussen het knooppunt
Beekbergen en de ten zuiden daarvan gelegen verzorgingsplaatsen aan
weerszijden van de A50.
De bestaande verhardingsbreedte van 12,50 m blijft gehandhaafd.
Alle aanpassingen vinden plaats op rijkseigendom.
De dwarsprofielen zijn weergegeven op de detailkaarten die deel uitmaken van
het besluit.
Bijkomende infrastructurele voorzieningen
Extra wegverharding
Ten behoeve van het uitvoegend verkeer naar en het invoegend verkeer vanaf
de Al2 wordt op de westelijke rijbaan yan km 183,800 tot km 183,370 en op
de oostelijke rijbaan van km 183,480 tot km 183,720 extra wegverharding
(ZOAB) aangebracht met een breedte van maximaal 1,00 m.
Ten behoeve van het uitvoegend verkeer naar en het invoegend verkeer vanaf
de aansluiting Arnhem Centrum wordt op de westelijke rijbaan van
km 184,650 tot km 184,200 en op de oostelijke rijbaan van km 184,200 tot
km 184,500 extra wegverharding aangebracht met een breedte van maximaal
1,00 m. Deze extra wegverharding is nodig vanuit verkeersveiligheid, omdat
hier de minimale asfaltbreedte van 12,50 meter ontbreekt.
De extra wegverhardingen worden gerealiseerd op rijkseigendom.
Pechhavens
Op regelmatige afstanden worden voorzieningen gerealiseerd voor gestrande
voertuigen.
Die voorzieningen zullen bestaan uit pechhavens, al dan niet in combinatie met
bushalteplaatsen, en afritten. Deze laatste categorie wordt nadrukkelijk
meegenomen in de verdeling, aangezien een groot deel van de weggebruikers
de weg verlaat bij een aansluiting c.q. parkeerplaats indien er sprake is van
pech.
In totaal worden 27 pechhavens gecreëerd. Elke pechhaven zal voorzien zijn
van een praatpaal.
Er worden 14 nieuwe pechhavens aangelegd. Ten behoeve van deze
pechhavens wordt extra verharding aangelegd met een lengte van circa 100 m
en een breedte van maximaal 3,50 m.
Daarnaast worden bij 6 bestaande bushaltes pechhavens aangelegd. Ten
behoeve van elk van deze pechhavens wordt extra verharding aangebracht met
een lengte van circa 80 m en een breedte van maximaal 3,50 m.
Bij de bushalteplaatsen is eigenlijk te weinig ruimte aanwezig om de bus ten
tijde van de openstelling van de spitsstrook met een zodanige snelheid te laten
invoegen dat het snelheidsverschil met het (voornamelijk) vrachtverkeer gering
is. Proeven in 2002 en 2003 hebben echter uitgewezen dat in de praktijk het
verkeer op de spitsstrook aan bussen voldoende gelegenheid biedt op de
spitsstrook te gaan rijden, ondanks de dan nog lagere snelheid. Problemen
worden dan ook niet verwacht.
Ten slotte worden 7 bestaande overbreedtes ingericht als pechhaven, ook weer
met een lengte van circa 100 m en een breedte van maximaal 3,50 m.
Alle bijkomende infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd op
ijkseigendom.
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Planning
Volgens de meest recente planning zal realisatie van de spitsstrook plaatsvinden
in 2005. De openstelling is voorzien in 2005. Het project wordt uitgevoerd door
Rijkswaterstaat Directie Oost Nederland.
2.5 Openstelling spitsstroken
De spitsstrook kan alleen worden geopend als dat gezien de (verwachte) drukte
op de weg wenselijk is. Dat is pas het geval wanneer het aantal voertuigen op
het wegvak in de betreffende richting boven het aantal van 3.000 voertuigen
per uur stijgt. Bij dit aantal is de verkeersafwikkeling nog acceptabel (dat wil
zeggen filevrij). De praktijk heeft echter uitgewezen dat de spitsstrook op dat
moment moet kunnen worden opengesteld om de toenemende drukte tijdig te
kunnen opvangen. In de verkeerscentrale wordt gesignaleerd wanneer het
aantal van 3.000 voertuigen is bereikt. Op basis van dit signaal en op basis van
de verwachting en de ervaring van de, wegverkeersleider over de toename van
de drukte zal de spitsstrook na inspectie geopend worden. Dit zal naar
verwachting in zowel de ochtend- als de avondspits gebeuren.
Wanneer het aantal voertuigen op de betreffende rijbaan van het wegvak daalt
beneden de 3.000 voertuigen per uur zal de wegverkeersleider de spitsstrook
weer sluiten. De spitsstroken zijn gesloten in de periode tussen 23.00 uur en
07.00 uur
2.6 Verkeersveiligheidsmaatregelen
Uitgangspunt van de spoedwetprojecten is dat de verkeersveiligheid door het
gebruik van benuttingsmaatregelen zoals spitsstroken niet nadelig wordt
beïnvloed. Op wegvakniveau zal als gevolg van het ontbreken van de
vluchtstrook, versmalde rijstroken en/of complexe verkeerssituatie de
verkeersveiligheid afnemen.
Positieve effecten van de extra rijstroken zijn te verwachten door minder
congestie waardoor minder kop-staartbotsingen optreden en minder
sluipverkeer op het onderliggende wegennet plaatsvindt.
Om de negatieve effecten van de spitsstrook tegen te gaan, dienen
aanvullende maatregelen te worden genomen. De Adviesdienst Verkeer en
Vervoer (AVV) heeft geadviseerd over het ontwerp van spits- en plusstroken en
over aanvullende maatregelen die moeten worden genomen om het
veiligheidsniveau op de betreffende wegvakken op peil te houden. Het AVVadvies is als bijlage bij dit besluit gevoegd.
Voor het onderhavige project worden overeenkomstig het AVV-advies de
volgende verkeersveiligheidsmaatregelen genomen:
Er worden in totaal 27 pechhavens gerealiseerd. Elke pech haven zal
voorzien zijn van een praatpaal.
Gedurende de periode waarin de spitsstrook is geopend, wordt de
maximumsnelheid op de betreffende rijbaan van het wegvak verlaagd van
120 km per uur naar 100 km per uur.
Er wordt een elektronisch systeem aangebracht waarmee stilvallende
voertuigen snel kunnen worden gedetecteerd.
Ten behoeve van de visuele inspectie en bewaking van de spitsstrook
wordt het wegvak in de zijbermen voorzien van camera's.
Ten behoeve van een beter zicht voor de weggebruiker en ten behoeve
van de visuele inspectie en bewaking van de spitsstrook wordt het wegvak
voorzien van wegverlichting.
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Ten behoeve van de zichtbaarheid voor de weggebruiker wordt de
dynamische bebording waarop opening en einde van de spitsstrook zijn
aangegeven hoog geplaatst op masten of portalen.
Ten behoeve van een eenduidig wegbeeld wordt zorggedragen voor
uniformiteit in bebording, bewegwijzering, signalering, markering, etc. en
voor uniformiteit bij het invoegen en uitvoegen.
Het inhaalverbod voor vrachtauto's wordt, hoewel op grond van het AVVadvies dit wel gewenst zou zijn, niet uitgebreid voor die periodes waarin op de
betreffende rijbaan de spitsstrook is geopend en voor zover die periodes vallen
buiten de periode waarin nu het inhaalverbod geldt. De reden hiervoor is dat
de frequentie van het gelijktijdig optreden van een geopende spitsstrook en het
niet geldend zijn van het inhaalverbod voor het vrachtverkeer zeer laag zal zijn.
Voorts is de verkeersveiligheidswinst van het inhaalverbod vrachtverkeer bij een
geopende spitsstrook en gedurende voornoemde uitzonderlijke situatie
bijzonder klein.
Ten slotte wordt een calamiteitenplan op maat opgesteld dat beschrijft hoe
wordt gehandeld bij calamiteiten en andere incidenten en welke hulpdiensten
daarbij betrokken kunnen zijn. Het calamiteitenplan op maat wordt in twee
stappen gerealiseerd.
De eerste stap omvat het advies lncident Management bij Spits- en
bufferstroken', uitgebracht door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). Dit
advies beschrijft de in het kader van incidentmanagement te nemen
maatregelen en bevat als zodanig richtlijnen voor het specifiek voor elk
Spoedwetproject op te stellen calamiteitenplan op maat. Het AVV-advies is als
een separate bijlage bij dit wegaanpassingsbesluit gevoegd.
Stap 2 is het projectspecifieke 'Calamiteitenplan op maat A50'. Dit wordt na
overleg met de plaatselijke hulpdiensten opgesteld. Dit overleg is thans gaande.
Naar verwachting zal het calamiteitenplan op maat voor de spitsstrook A50
Arnhem Centrum-knooppunt Beekbergen in februari 2004 definitief worden
vastgesteld.
Het plan bevat de concreet voor het betreffende project te nemen maatregelen
in het kader van incidentmanagement. In het calamiteitenplan op maat worden
afspraken met de verschillende hulpdiensten vastgelegd over onder meer
aanrijroutes alsook over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden bij hulpverlening.
2.7 Milieutoets
Ten behoeve van het wegaanpassingsbesluit is een milieutoets uitgevoerd in
welk kader onderzoek is verricht naar de effecten van de spitsstroken op de
aspecten geluidhinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuur en landschap
en bodem en water. De resultaten van de milieutoets zijn vervat in het rapport
dat een bijlage is bij dit wegaanpassingsbesluit.
De conclusies ten aanzien van de diverse aspecten zijn in hoofdlijnen in deze
paragraaf opgenomen.
2.7.1 Geluidhinder
Ingevolge artikel 6, tweede lid, van de Spoedwet wegverbreding is de Wet
geluidhinder niet van toepassing op projecten die op de bijlage, onder B, bij de
Spoedwet wegverbreding staan.
Het wegaanpassingsbesluit dient ingevolge artikel 6, derde en vierde lid van de
Spoedwet wegverbreding de akoestische gegevens te bevatten waaruit kan
worden afgeleid of sprake is van een overschrijding van de grens van 70 dB(A)
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bij geluidsgevoelige bestemmingen. Indien dat het geval is, wordt, zo bepaalt
artikel 6, vierde lid, in het wegaanpassingsbesluit een geluidreducerende
wegdeklaag voorgeschreven, tenzij dit redelijkerwijze niet kan worden gevergd.
Voorts geldt ingevolge artikel 4, eerste lid, onder e, van de Spoedwet
wegverbreding dat het wegaanpassingsbesluit voor projecten genoemd in de
bijlage, onder B, bij de wet een verlaging van de maximumsnelheid van
motorvoertuigen gedurende de periode van openstelling van de extra rijstrook
bevat. De mate en duur van de verlaging worden bepaald door de ernst van de
belasting met betrekking tot geluidhinder en luchtkwaliteit.
in het kader van de milieutoets is onderzoek gedaan naar de akoestische
gegevens als vermeld in artikel 6, derde en vierde lid, van de Spoedwet
wegverbreding.
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat op basis van de berekening met de
verkeersgegevens over het jaar 2000 er geen geluidgevoelige bestemmingen
zijn waarbij de geluidsbelasting hoger is dan 70 dB(A).
Omdat er géén woningen zijn waarbij de grens van 70 dB(A) wordt
overschreden, zijn geen akoestische maatregelen noodzakelijk in het kader van
de Spoedwet wegverbreding.
2.7.2 Luchtkwaliteit
in het kader van de milieutoets is onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit.
Conclusie is dat de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit niet zullen
worden overschreden bij woningen en/of andere gevoelige bestemmingen. Er
behoeven derhalve uit het oogpunt van luchtkwaliteit geen maatregelen te
worden genomen.
Nu er geen sprake is van overschrijding van de grenswaarden, bestaat er ook
uit het oogpunt van luchtkwaliteit geen aanleiding de maximumsnelheid als
bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder e, van de Spoedwet wegverbreding te
verlagen.
2.7.3 Externe veiligheid
in het kader van de milieutoets is onderzoek gedaan naar de externe veiligheid
van de beoogde Spoedwetprojecten ('Beoordeling externe veiligheid
Spoedwetprojecten , AVIV te Enschede, 24 juni 2003). Conclusie is dat de
grenswaarde van het plaatsgebonden risico (PR) en de oriënterende waarde
van het groepsrisico (GR) niet worden overschreden. Er behoeven derhalve uit
het oogpunt van externe veiligheid geen maatregelen te worden genomen.
2.7.4

Natuur en landschap

In het kader van de milieutoets is onderzocht of er sprake is van significante
effecten op beschermde gebieden en beschermde flora en fauna. Uit het
onderzoek blijkt dat er geen sprake is van significante effecten op beschermde
gebieden en/of beschermde flora en fauna.
biedsbescherm ing
t traject van de A50 doorsnijdt de Veluwe van km 183,3 tot km 1998. De
vuwe is kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur als bedoeld in het
Structuurschema Groene Ruimte (SGR). Tevens is de Veluwe als Speciale
Beschermingszone (SBZ) aangemerkt in het kader van de Vogelrichtlijn
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(79/409/EEG). Het gebied is aangewezen vanwege de aanwezigheid van
wespendief, zwarte specht, nachtzwaluw, boomleeuwerik grauwe klauwier,
duinpieper en ijsvogel. In het kader van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) is het
gebied aangewezen als belangrijk gebied voor onder andere bepaalde heideen graslandvegetaties. Binnen het invloedsgebied van de A50 ligt verder het
stiltegebied Rozendaalse Veld. De geluidsbelasting op de grens van dit
stiltegebied mag als streefwaarde niet meer bedragen dan 40 dB(A) (Provinciale
milieuverordening, Provincie Gelderland).
De voorgenomen activiteit heeft grotendeels plaats binnen het bestaande
wegprofiel en alleen voor de aanleg van pechhavens zal fysiek aantasting van
de bestaande berm noodzakelijk zijn. Van de in totaal 20 nieuw aan te leggen
pechhavens zijn er 14 gelegen binnen de aangewezen beschermde gebieden.
De totale oppervlakte van een pechhaven is maximaal 350 m2 (100 meter
lengte met een maximale breedte van 3,5 meter). De totale oppervlakte van
deze 14 pechhavens is daarmee maximaal 0,49 hectare. De totale oppervlakte
van de SBZ Veluwe is 91.454 ha. De fysieke aantasting is niet significant, ook
omdat het hier uitsluitend om de bestaande wegberm gaat. De gunstige staat
van instandhouding van de kwalificerende habitats en leefgebieden van soorten
van de SBZ worden niet aangetast.
Op 9 van de aan te leggen pechhavens komen habitats voor die beschermd zijn
onder de Habitatrichtlijn. Dit zijn vooral heidevegetaties en schraalgraslanden.
Het betreft de pechhavens bij km 192,950, km 191,100, km 189,200,
km 188,400, km 185,900 aan de westzijde en km 188,050, km 189,200,
km 192,100 en km 192,950 aan de oostzijde. Daarbij dient opgemerkt te
worden dat de eerste meter vanaf het asfalt uit grassen bestaat. De totale
oppervlakte vernietigd habitat komt daarmee op maximaal 9 x 2,5 m x 100 m
= 0,225 ha. Op de totale oppervlakte van de SBZ Veluwe leidt deze
oppervlakte vernietigd habitat niet tot significante effecten.
De barrièrewerking van de weg zal niet toenemen door de ingreep.
Mitigerende maatregelen ten behoeve van fauna zijn daarom niet noodzakelijk.
Er treden evenmin significante verstoringseffecten op als gevolg van de
voorgenomen activiteiten.
De toename in verstoring door geluid kan alleen onder sommige
omstandigheden binnen de eerste 25 tot maximaal 50 meter van de weg
optreden. De toename in geluidsbelasting zal echter nooit meer dan enkele
tienden van een dB(A) bedragen. Op grotere afstanden is zelfs sprake van een
afname van de geluidsbelasting met enkele tienden (zie ook rapport:
Akoestische effecten rijlijnverlegging en snelheidsverlaging bij
benuttingsmaatregelen, DWW, 2003).
Er is geen aanleiding te veronderstellen dat het gebruik van de aan te brengen
wegverlichting significant negatieve effecten zal hebben op de fauna van de
Veluwe. in de huidige situatie is reeds verlichting aanwezig nabij knooppunt
Waterberg, bij Terlet en ter plaatse van km 183,300 en km 184,600 aan de
oostzijde en van km 183,300 tot km 185,300 aan de westzijde van de weg. Als
tcvolg van de voorgenomen activiteit zal langs de rest van het wegvak ook
'cgverlichting worden aangebracht, met het oog op de veiligheid van het
çcbruik van de spitsstrook.
Er is geen specifiek onderzoek beschikbaar naar de effecten van wegverlichting
voor bosvogels. Wel kunnen inzichten worden ontleend aan
onderzoeksrapporten over de effecten van wegverlichting voor weidevogels en
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zoogdieren (Wegverlichting en Natuur III: lokale invloed van wegverlichting op
een gruttopopulatie, DWW 2000 en Wegverlichting en Natuur IV; Effecten van
verlichting op het ruimtelijk gedrag van zoogdieren, DWW 2003). Weliswaar
bleek uit dat onderzoek dat de grutto negatieve effecten ondervindt van
nachtelijke wegverlichting in het broedseizoen, maar dat was in een situatie
waarbij de gehele nacht verlichting aan was in een open landschap en geen
mitigerende maatregelen waren getroffen. Op de Veluwe is de situatie anders,
doordat het landschap meer gesloten is (meer bomen) en de verlichting niet
gedurende de hele nacht zal branden. Bovendien zullen in dit geval, om de
eventuele verstoringseffecten als gevolg van licht zoveel mogelijk te voorkomen
dan wel tegen te gaan, mitigerende maatregelen genomen, zoals is voorgesteld
in de milieutoets.
In de eerste plaats wordt de wegverlichting alleen gebruikt ... (vervolg
bestaande tekst blz. 14).
In de eerste plaats wordt de wegverlichting alleen gebruikt gedurende de
periode van openstelling van de strook als er onvoldoende daglicht is voor de
visuele inspectie en bewaking van de spitsstrook en/of een veilig gebruik van
de weg. In de praktijk zal dit over het algemeen niet na 20.00 uur zijn omdat
de avondspits dan normaal gesproken al voorbij is. Hooguit zal in de
zomerperiode de avondspits wat langer doorlopen in verband met het
vakantieverkeer maar dan is er langer daglicht en dus in principe geen
noodzaak tot gebruik van de wegverlichting.
Verder worden dimbare verlichtingsarmaturen aangebracht (reductie tot minder
dan 50%), wordt de verlichte ruimte beperkt door afscherming naar boven en
zijdelings naar berm/omgeving en worden ter plaatse van de ecoducten Terlet
en Woeste Hoeve (niet hoger dan circa 10 meter) lagere lichtmasten geplaatst
waardoor lichtuitstraling naar deze ecoducten wordt voorkomen.
Geconcludeerd wordt dat er met dit pakket aan maatregelen geen significante
effecten optreden op het beschermde gebied, de Veluwe.
Samenvattend kan worden gesteld dat verdere mitigerende en compenserende
maatregelen om deze reden in de zin van het Structuurschema Groene Ruimte
of in de zin van de Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn niet noodzakelijk zijn.
Soortbescherming
In het kader van de Flora- en faunawet is gekeken naar de aanwezigheid van
beschermde soorten langs de A50. Uit veldonderzoek (Natuurwaarden van de
geplande pechhavens t.b.v. Spoedwet wegverbreding; A50 ArnhemBeekbergen, Adviesbureau Mertens, 2003) is gebleken dat een aantal
algemeen voorkomende beschermde soorten voorkomen die leefgebied zuIlen
verliezen en mogelijk verontrust raken door de voorgenomen activiteit.
Hiervoor is een ontheffing aangevraagd als bedoeld in artikel 75, derde lid, van
de Flora- en faunawet.
Landschap
De voorgenomen activiteit heeft geen negatieve effecten op het landschap. Er
vindt geen significante aantasting van beplanting plaats en er zijn geen
waardevolle archeologische en cultuurhistorische elementen direct langs de A50
aanwezig.
Stiltegebied
De geluidseffecten op het stiltegebied Rozendaalse Veld zijn onderzocht
(Onderzoek naar de akoestische gegevens voor de aanleg van een spitstrook
A50/Al Arnhem centrum - knooppunt Beekbergen, DGMR, 2003). Op de
kaart bij dit onderzoek is te zien dat er slechts enkele kleine uitlopers in het
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gebied zijn, waar een etmaalwaarde van 40 dB(A) wordt overschreden. Op de
uiterste punt van een van die uitlopers wordt maximaal 45 dB(A) bereikt.
Binnen deze uitlopers verloopt de etmaalwaarde van de geluidsbelasting
geleidelijk van 45 naar 40 dB(A). Verhoudingsgewijs treedt dus maar op enkele
procenten van de gebiedsoppervlakte een lichte overschrijding op. Tevens blijkt
uit de rapportage dat de etmaalwaarde van de geluidsbelasting in het gebied
ten gevolge van de aanleg van de spitsstroken niet verandert omdat de
spitsstroken in de nachtperiode gesloten zullen zijn. Uit het algemene DWWonderzoek (Akoestische effecten rijlijnverlegging en snelheidsverlaging bij
benuttingsmaatregelen, DWW, 2003) blijkt verder dat ten gevolge van de
aanleg van de spitsstroken geen toename, maar eerder een (zij het zeer
geringe) afname van de geluidsniveaus tijdens de openingsuren optreedt. Er
worden daarom geen maatregelen getroffen.
2.7.5 Bodem en water
In het kader van de milieutoets is onderzoek gedaan naar de effecten van de
voorgenomen activiteit op bodem en (oppervlakte)water.
Bodem

In het studiegebied langs de A50 zijn geen bodemverontreinigingslocaties
aangetroffen.
Het grondverzet vindt alleen plaats in de berm en zal plaatselijk bestaan uit het
verwijderen van de humeuze toplaag (circa 30 â 40 cm). Hierbij komt ongeveer
3800 m3 bekledingsgrond vrij. Vervolgens wordt als fundering een laag
gebroken puin aangebracht. Ten slotte wordt de nieuwe verharding (ZOAB)
aangebracht. Het voornemen is de ontgraven toplaag zoveel mogelijk te
hergebruiken. Deze grond wordt beschikbaar gesteld aan de gemeente
Apeldoorn ten behoeve van verwerking in een geluidwerende constructie langs
de noordwestzijde van de verbindingsweg Zwolle - Amersfoort (van km
204,050s en km 204,350s) in het knooppunt Beekbergen.
Toepassing van puin en ZOAB en mogelijk het hergebruiken van de
toplaaggrond vindt plaats conform het Bouwstoffenbesluit. De grond die op de
locaties van de werkzaamheden zal vrijkomen, is onderzocht. Hieruit blijkt dat
de vrijkomende grond behoort tot verontreinigingsklasse 1 (schoon tot licht
verontreinigde grond).
Water
Watertoets
Ter invulling van de watertoets is overleg gevoerd met de waterbeheerders
(provincie Gelderland en de Waterschappen Veluwe en Rijn & IJssel). De
voorgenomen activiteit en de effecten daarvan op het (oppervlakte)water zijn
besproken met de waterbeheerders. Door de betrokken waterschappen is in
un wateradviezen aangegeven dat de voorgenomen activiteit geen nadelige
fecten voor de waterhuishouding met zich meebrengt.
De provincie Gelderland heeft in het wateradvies aangegeven dat bijzondere
aandacht moet worden besteed aan het grondwaterbeschermingsgebied bij
Loenen (Schalterberg), tussen km 195,9 en km 197,1. Het risico van
bodemverontreiniging moet hier worden verkleind. In het advies staan hiervoor
enige mogelijke maatregelen opgenomen zoals waterdichte greppels, welke
worden aangesloten op calamitetenbakken buiten het beschermingsgebied.
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In de huidige situatie zijn er geen voorzieningen zoals greppels en
calamiteitenbakken om bodemverontreiniging ten gevolge van calamiteiten
met gevaarlijke stoffen tegen te gaan. Het ontwerp van de spitsstrook en de
aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen die worden genomen maken dat
het verkeersveiligheidsniveau op het wegvak op peil blijft. Het risico op
calamiteiten zal door het gebruik van de spitsstrook niet toenemen. Er is
derhalve ook in de nieuwe situatie geen reden (aanvullende) maatregelen te
nemen.
Voor de werkzaamheden in een grondwaterbeschermingsgebied is een
ontheffing aangevraagd in het kader van de Provinciale Milieuverordening op
grond van de Wet milieubeheer.
Waterkwantiteit
Ten aanzien van de kwantiteit van het afstromend wegwater geldt dat de
verwachte effecten van de aan te Iegen verharding geen aanleiding geven tot
het nemen van aanvullende maatregelen.
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Waterkwaliteit
Ten aanzien van de waterkwaliteit geldt dat ZOAB, de relatief brede bermen en
grote afstand tot oppervlaktewater, veelal in combinatie met de langs een
groot deel van het wegtraject daartussen gelegen bosschages, een afdoende
beschermingsniveau bieden. Als gevolg van de voorgenomen activiteit zal geen
of een verwaarloosbare extra belasting van het oppervlaktewater plaatsvinden
door afstromend en verwaaiend wegwater, zodat er geen aanleiding is voor
aanvullende maatregelen. De voorgenomen activiteit heeft op het
grondwaterbeschermingsgebied nabij Loenen (De Schalterberg) tussen km
195,9 en km 197,1 geen invloed.
2.8 Bouwhinder

De werkzaamheden worden uitgevoerd als wegwerkzaamheden. Er worden
geen grootschalige bouwactiviteiten uitgevoerd. Werkzaamheden waaraan
gedacht moet worden, zijn: het aanbrengen van andere belijning, plaatsen van
borden, enzovoorts. Tevens zullen er,pechhavens komen en plaatselijk geringe
verbredingen. Dit zal weinig hinder voor omwonenden opleveren.
Weggebruikers zullen via de gebruikelijke media worden geïnformeerd over
eventuele afsluiting van bepaalde rijstroken.
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3 Zienswijzen op het ontwerp-wegaanpassingsbesluit
en aanvragen voor uitvoeringsbesluiten

Op grond van de Spoedwet wegverbreding en de Algemene wet bestuursrecht
hebben vanaf 7 oktober 2003 tot en met 17 november 2003 het ontwerpwegaanpassingsbesluit A50 Arnhem Centrum - knooppunt Beekbergen
(inrichting spitsstroken) en de aanvragen voor de in onderstaande tabel
vermelde besluiten ter uitvoering van het ontwerp-wegaanpassingsbesluit ter
inzage gelegen.
Type
uitvoeringsbesluit
Verkeersbesluit

Grondslag besluit/Aard maatregel

Ontheffing Flora- en
faunawet
Ontheffing
Provinciale
milieuverordening

Bevoegd gezag

Snelheidsbeperking
Ministerie van Verkeer en
_____________________ Waterstaat
Verstoring algemeen voorkomende
Ministerie van Landbouw,
soorten
Natuur en Voedselkwaliteit
Activiteiten in het grondProvincie Gelderland
waterbeschermingsgebied bij benen

Op 30 oktober 2003 is een hoorzitting gehouden in de Gelrelounge Noord,
Gelredome, Batavierenweg 25 te Arnhem ten behoeve van belanghebbenden
die hun zienswijze mondeling naar voren wilden brengen. Op de hoorzitting
hebben 2 insprekers hun bezwaren kenbaar gemaakt. Van deze hoorzitting is
een verslag gemaakt.
Daarnaast zijn in totaal 14 verschillende schriftelijke inspraakreacties
ontvangen, waarbij twee reacties dezelfde inhoud hebben (en onder één
nummer zijn verwerkt). Tevens is één van de reacties afkomstig is van een
inspreker.
De inhoud van de ontvangen - soms zeer uitgebreide - reacties is zeer divers.
Een overzicht van alle ingediende zienswijzen en gedetailleerde beantwoording
daarvan is opgenomen in de Nota van Antwoord op de zienswijzen naar
aanleiding van het ontwerp-wegaanpassingsbesluit. Deze Nota van Antwoord
is als bijlage bij dit besluit gevoegd.
De wijzigingen in het wegaanpassingsbesluit naar aanleiding van de ontvangen
reacties zijn weergegeven in paragraaf 4.
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4 Wijzigingen in het wegaanpassingsbesluit c.a.

Er zijn ten opzichte van het ontwerp-besluit enkele inhoudelijke wijzigingen
aangebracht. Deze wijzigingen betreffen ambtshalve wijzigingen.

Ambthewijziingem
Op een aantal plaatsen zijn tekstuele correcties en verduidelijkingen
aangebracht.
In artikel 3 van het besluit, alsmede in paragraaf 2.5 van de toelichting is
nu aangegeven, dat openstelling alleen bij overschrijding van 3.000
voertuigen kan plaatsvinden. Bij een licht wisselend verkeersaanbod rond
die intensiteit kan de plusstrook gesloten blijven. Voor de sluiting is deze
flexibiliteit niet toegevoegd. De intensiteit blijft daarvoor bepalend.
De bekledingsgrond die vrijkomt bij het realiseren van pechhavens en
lokale wegverbredingen wordt beschikbaar gesteld aan de gemeente
Apeldoorn ten behoeve van verwerking in een geluidwerende
constructie langs de noordwestzijde van de verbindingsweg Zwolle Amersfoort (van km 204,050s en km 204,350s) in het knooppunt
Beekbergen.
In de toelichting paragraaf 2.6 Verkeersveiligheidsmaatregelen is
toegevoegd waarom het geldende inhaalverbod voor vrachtauto's niet
wordt uitgebreid voor die periodes waarin op de betreffende rijbaan de
spitsstrook is geopend en voor zover die periodes vallen buiten de
periode waarin nu het inhaalverbod geldt. Voorts is de tekst aangepast
aan de meest recente informatie over de stand van zaken ten aanzien
van het op te stellen 'Calamiteitenplan op maat".
Overigens is naar aanleiding van de inspraak besloten de belijning nabij het
wildviaduct de Woeste Hoeve (km 193,4) over ca. 200 m aan te passen,
waarbij en behoeve van het vrachtverkeer op de spitsstrook een grotere afstand
tot wand van het wildviaduct gerealiseerd wordt.
Tevens is er naar aanleiding van de inspraak een aanvullend akoestisch
onderzoek uitgevoerd. Het rapport hiervan zal tesamen met het oorspronkelijke
onderzoek ter inzage liggen als bijlage bij de milieutoets. Tevens is in dit
aanvullende rapport een erratum opgenomen waarin het onderzoeksgebied
wordt verduidelijkt.
De Nota van Antwoord op de zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpwegaanpassingsbesluit is als separate bijlage toegevoegd. Dat geldt eveneens
voor het AVV-advies Incident Management bij spits- en bufferstroken'. Voor
het overzicht van de bijlagen bij het besluit wordt verwezen naar paragraaf 6.
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5 Vervolgprocedure uitvoeringsbesluiten

Parallel aan de voorbereiding van het wegaanpassingsbesluit worden de
besluiten ter uitvoering van het wegaanpassingsbesluit voorbereid, met
toepassing van de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
geregelde openbare voorbereidingsprocedure.
De volgende procedurestappen vinden in dit verband nog plaats:
Binnen 6 weken na bekendmaking van het wegaanpassingsbesluit door
de minister dienen de definitieve uitvoeringsbesluiten door de
bestuursorganen genomen te worden.
Vervolgens maakt de minister de uitvoeringsbesluiten bekend. Daarmee
start de beroepstermijn terzake het wegaanpassingsbesluit,
respectievelijk de uitvoeringsbesluiten.
De Spoedwet gaat er hierbij vanuit, dat de eventuele beroepen tegen
het wegaanpassingsbesluit en die tegen de uitvoeringsbesluiten door de
afdeling bestuursrecht van de Raad van State tegelijkertijd worden
behandeld.
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6 Bijlagen

Dit wegaanpassingsbesluit gaat vergezeld van de volgende bijlagen:
Veiligheid Spitsstroken, Plusstroken en Bufferstroken, Advies voor
Spoedwetprojecten, AVV, 17 september 2003.
- Milieutoets Spitsstrook A50 Arnhem Centrum - knooppunt
Beekbergen, Rijkswaterstaat Directie Oost Nederland i.s.m. ARCADIS
Ruimtelijke Ontwikkeling BV, September 2003.
incident Management bij spits- en bufferstroken, AVV-advies,
november 2003.
Nota van antwoord waarin opgenomen de analyse van de ingediende
zienswijzen, de beantwoording daarvan en het verslag van de
hoorzitting.
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Beroep

Tegen dit wegaanpassingsbesluit kan een belanghebbende beroep instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In afwijking van art.
6:8 van de Algemene wet bestuursrecht vangt de termijn voor het indienen van
een beroepschrift tegen dit wegaanpassingsbesluit pas aan met ingang van de
dag na die waarop de in art. 10, lid 7 van de Spoedwet wegverbreding
bedoelde bekendmaking van de besluiten ter uitvoering van het
wegaanpassingsbesluit heeft plaatsgevonden.
De termijn om een beroepschrift in te dienen bedraagt zes weken. Een
beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden toegezonden, te zijn
ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit
waartegen het beroepschrift zich richt;
een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan
verenigen.
Zo mogelijk dient bij het beroepschrift tevens een fotokopie te worden gevoegd
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.
Indien een beroepschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek
tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk
verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
de naam en het adres van de verzoeker;
de dagtekening;
vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en
datum en nummer of kenmerk van het besluit;
de gronden van het verzoek (motivering).
Bij het verzoek dient voorts een fotokopie van het beroepschrift te worden
overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een kopie van het besluit waarop het
geschil betrekking heeft overgelegd.
Naar aanleiding van het verzoek kan de Voorzitter een voorlopige voorziening
treffen indien onverwijide spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Indien het beroep- of verzoekschrift in een vreemde taal is gesteld en een
vertaling voor een goede behandeling van het verzoek noodzake'ijk is, dient de
indiener zorg te dragen voor een vertaling.
Voor het indienen van een beroep en/of verzoek om een voorlopige
voorziening is griffiegeld verschuldigd.
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