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INLEIDING

Inleiding

een verbetering van de verkeersdoorstroming
op de achterlandverbindingen.

De A2, tussen de knooppunten Oudenrijn en
Deil, wordt de Ikomende jaren verbreed van
2 x 2 rijstroken naar 2 x 3 rijstroken. In vergelijking met de huidige situatie zullen de
files daardoor zeker verminderen. Maar er
komt steeds meer autoverkeer en in de nabije
toekomst zullen er - ondanlks de verbreding toch steeds vaker files ontstaan. Welke
oplossingen zijn er? En wat zijn de effecten
van deze oplossingen? Dit zijn de centrale
vragen in een onderzoek van Rijkswaterstaat
directie Oost-Nederland. Deze Startnotitie
geeft aan welke specifieke onderwerpen in dit
onderzoek aan bod zullen Ikomen. Tijdens een
inspraakronde kunt u op de Startnotitie
reageren.
1.1

De aanleiding voor deze Startnotitie

Verkeer over achterlandverbindingen
De A2 loopt van Amsterdam via Utrecht,
's-Hertogenbosch en Eindhoven naar het
Iùnooppunt Kerensheide bij Urmond. Vanaf
dat knooppunt tak1 dc A76 af in de richting
Heerlen cn Aken. De A2 / A76 is een zogenoemde achterlandvcrbinding.
Achterlandverbindingen zijn wegen die
belangrijlùe economische centra onderling en
met het Europese achterland verbinden (zie
Ikaart 1.IAchterlandverbinding A2 / A76)
Een goede doorstroming van het verleer op
de achterlandverbindingcn is van vitaal
bclang voor het functioneren van de mainports Amsterdam / Schiphol, Rotterdam /
Rijnmond en andere economische centra. Het
Nederlandse beleid voor verlkeer en vervoer is
er dan ook op gericht om files op achterlandverbindingen zo veel mogelijk te beperlùen.
Van al het verICeer dat in één etmaal over een
wegval< rijdt, mag hooguit 2% in cen file
terechtkomen. Of anders gezegd: met gebruil<
van een technische term die u in deze notitie
regelmatig zult tegenlùomen: de congestiekans op wegval<l(en van achterlandverbindingen mag niet groter zijn dan 2 % . Dat is aangegeven in het Tweede Structuurschema
Verleer en Vervoer, afgelùort: het SVV-II. In
het verlengde van het SVV-i verscheen in
1996 de nota 'Samen Werken Aan
Bereikbaarheid' (SWAB). Deze noia heeit
onder meer als doel een impuls t e geven aan

SiAKTNOTIllt

A2

TRAJEC1 OUDENRIJN

- DEIL

Toenemende problemen wanneer maatregelen achterwege blijven
In Nederland zijn files aan de orde van de
dag, ook op achterlandverbindingen zoals de
A2 / A76. Het autogebruik is in de afgelopen
jaren sterk toegenomen en deze groei zet zich
in de Iùomende jaren voort. Welle conscquenties heeft dit voor de doorstroming van het
verkeer? In het Ikader van SWAB is verkennend onderzoek uitgevoerd naar de situatie in
het jaar 2010 op drie achterlandverbindingen:

8

A I (Amsterdam - Duitsland);
A2 / A76 (Amsterdam - Aken);
A4 1 A16.

De verkenningen wezen uit dat op grote
delen van deze verbindingen de congesticIkans in het jaar 2010 (ruim) boven de 2 %
uitkomt wanneer maatregelen achterwege
blijven. Dit houdt in dat het verlùeer dagelijks
hinder van files zal ondervinden.
Naar aanleiding van de verkenningen is besloten voor ncgen dceltrajecten op de genoemde achterlandverbindingen een procedure te
starten in het Ikader van de Tracéwet. Zo'n
procedure dient als voorbereiding op besluiten over mogelijlùe oplossingen. Het stuk van
de A2 tussen Oudenrijn en Dei1 is een van de
deeltrajecten die deze Tracéwetprocedure
gaat doorlopen.
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2.3.2) wijzen uit dat er tussen Oudenrijn en
Dei1 - ondanks de verbreding - opnieuw problemen gaan ontstaan. Vooral tussen Iknooppunt Oudenrijn en Culemborg wordt de verIkeersdoorstroming problematisch: de
congestiekans is hier in 2010 groter dan 10%
en tussen de aansluitingen Nieuwegein en
Nieuwegein-Zuid zelfs groter dan 20%. In
een gemiddeld etmaal malken meer dan
100.000 motorvoertuigen gebruilk van deze
wegvakien. Blijven aanvullende maatregelen
achterwege, dan zuilen opnieuw grote aantallen weggebruikers met files te maken Ikrijgen.

Uitgangspunt Startnotitie: verbreding naar 2 x 3 rijstroken tussen Everdingen en Dei1
Deze Ctartnotitie marlkeerl het begin van een
studie die toel(omstvaste oplossingen voor de
bereilkbaarheidsproblemen op de A2
Oudenrijn - Dei1 in beeld moet brengen. In dc
huidige situatie is dit wegvak reeds overbelast: de iknelpunten op hei wegvalk Oudcnrijn
- Dei1 staan zelfs bovenaan in de landelijlkc
toptien van files.
Momenteel wordt er gebouwd aan twee
nieuwe Lekbruggen. zodat er tussen
Nieuwegein en Vianen vanaí 2000 2 x 3 rijstroùen beschikbaar zijn. Een eerder gestarte
Tracéwetprocedure voor het wegvak
Everdingen - Dei1 bevindt zich in een vergevorderd stadium: de ministers van Verkeer
en Waterstaat (V&W) en Vollkshuisvesting,
Ruimtelijlke Ordening en Milieubeheer
(VROM) hebben reeds een principe-besluit
genomen en deze procedure wordt hoogstwaarschijnlijl( nog dit jaar afgerond. Op grond
van de huidige inzichten is het aannemelijlk
dat definitief besloten wordt de A2 hier van
2 x 2 naar 2 x 3 rijstrolken te verbreden. De
realisatie van deze verbreding is gepland voor
de periode 2005 - 2010. Vanaf 2010 bcschikt
het complete traject van de A2 tussen
Oudenrijn en Dei1 derhalve over 2 x 3 rijstroIken. Bij de besluitvorming over deze verbreding is bovendien relkening gehouden met
een eventuele verdere verbreding naar 2 x 4
rijstrolkcn; de daarvoor benodigde ruimte is
'gereserveerd'.
Bij de bcsluitvorrning over de 'Trajcctnota'
voor het wegvalk Everdingen - Dei1 heeft een
integrale aanpal< van het bereikbaarheidsprobleem geleid tot een aanpaik in twee fasen en
hiermee tot het voornemen om een nieuwe
besluiivormingsprocedure te starten. De
ministers van V&W en VROM hebben deze
fasering in hun standpunt vastgelegd.
In de studie waarvoor deze Startnotitie het
beginpunt vormt, i s het uitgangspunt dat de
A2 Oudenrijn - Dei1 vanaf 2010 2 x 3 rijstroIken heeft (in 2010 liggen er tussen Oudenrijn
en Nieuwegein 2 x 4 rijstrolken). De studie
draait om de vraag wat er na 2010 moet
gebeuren.

Berekeningen voor 2010 (zie ook paragraaf

STARTNOTITIE

A2

T R A J E C TO U D I N R I J N - DCIL

1.2

De procedure in kort bestelc

Regels voor zorgvuldigheid
De minister van V&W neemt uiteindelijik
samen met de minister van VROM een besluit
over eventuele aanpassingen van de A2
Oudenrijn - Dei1 (en dc acht andere deeltrajecten die tegelijkertijd in procedure zijn
gegaan). Deze ministers hebben in de procedure de rol van 'bcvoegd gezag'. De
Tracéwetprocedure heeft als doel te bevorderen dat de besluitvorming zo zorgvuldig
mogelijk verloopt. Daartoe is in de wct onder
meer geregeld dat er op verschillende
momentcn inspraak mogelijlk is voor burgers
en belangengroeperingen, alsmede overleg
met betrolklken overheidsinstanties. Ook moet
op verschillende momenten advies gevraagd
worden aan deskundigen.
Trajectnota: informatie over problemen, alternatieven, effecten
Een belangrijlke spelregel is voorts dat er aan
de besluitvorming uitgebreid onderzoek voorafgaat. De resultaten daarvan worden gepresenteerd in een openbaar documcnt: een
Trajectnota. Een milieu-eifectrapport (MER) is
een onderdeel van zo'n Trajectnota. De drie
belangrijikste onderwerpen in een Trajectnota
zijn:
een analyse van huidige en toelkomstige
problemen;
een beschrijving van de mogelijlke oplossingen waaruit bij de besluitvorming gekozen
kan worden: de alternatieven;
een overzicht van de effecten van elk van
deze alternatieven voor onder meer het verkeer en het milieu.
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In het geval van de A2 Oudenrijn - Dei1 is
Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland (de
,
'initiatiefnemer') verantwoordelijk voor het
opstellen van de Trajectnota. Na voltooiing
van de nota is er een inspraakronde en
bestuurlijk overleg. Voorts krijgen adviserende
',
, , , instanties (zoals het Overlegorgaan
,
. ,,, , ,
Verkeersinfrastructuur en de onafhanlkelijke
. : . / . ': ,,Commissie voor de milieu-effectrapportage)
, ,.
'
de gelegenheid adviezen uit te brengen aan
,
.
,' het bevoegd gezag.

:,

D g Trajectnota, de inspraalkreacties en de
adviezen komen vervolgens aan de basis van
de besluitvorming te staan. Deze documenten
,'Voorzien de ministers van V&W en VROM
van de Informatie die zij nodig hebben om
een zorgvuldig afgewogen besluit te nemen.
bt besluit wordt een 'Tracébesluit' genoemd.
Een volledige beschrijving van de procedure is
te vinden in.hoofdstuk 9 van deze notitie.

1.3

,~.'

De Startnotitie ligt vier weken ter inzage.
Gedurende deze periode ikunnen burgers,
belangengroeperingen en overheidsinstanties
via inspraakreacties Ikenbaar malken op well<e
alternatieven en effecten het onderzoeic zich
volgens hen moet gaan richten. Belangrijk
daarbij is dat het bij de inspraak in dit stadium
nadruklkelijlk nog niet draait om de vraag welk
besluit het bevoegd gezag zou moeten
nemen. Die kwestie Ikomt pas aan de orde in
de tweede inspraal<ronde, wanneer de
Trajectnota afgerond is en ter inzage wordt
gelegd. O p dit moment gaat het vooral om
de vraag welke informatie op tafel moet
Ikomen om later een zorgvuldig afgewogen
besluit t e kunnen nemen.

De functie kan deze Startnotitie

Afbakening van te onderzoeken alternatieven en
, , ,
effecten
in de Trajéctnotaworden verschillende mogelijlce oplossingen met hun effecten gepresen', ,:' , ;teérd:
Dat vereist onderzoek. Het is vanzelf'
'spr$end niet we,nselijlc in het wilde weg van
alles en:nóg wat,te gáan onderzoelken. De
',vraag i 5 dan ook: wat zijn, in het specifielke
1, geval ván dp.A2;&tssen Oudenrijn en Deil. de
lossingen en welke effecten
,, ' ' ' ,' , meest kansen moéten in kaart
gebracht worden? Met andere woorden:
waarop moet de studie zich tpespitsen?
I

Voordat Rijkswaterstaat met het opstellen van
de Trajectnota begint, wordt eerst de inhoud
van het onderzoel< afgebakend. Dit gebeurt
door middel van een set 'richtlijnen voor de
inhoud van de Trajectnota'. Het is de bedoeling dat deze richtlijnen zo goed mogeliji<
weerspiegelen welke wensen.er'l&ven bij de
betrolklkenen ten aanzien van~de,informátie
die beschikbaar moet Ikomen. Om dit te'bereiIken gaat aan het vaststellen van de richtlijnen
inspraak en advisering vooraf. Deze
Startnotitie vormt hiervoor het vertrekpunt.
Aanzet en uitnodiging
Met deze Startnotitie doet Rijl<swaterstaat,

c62

directie 00: Nederland een eerste aanzet tot
de inhoudsafbalkening van de op te stellen
Trajectnota. Tegelijlkertijd is de Ctartnotitie een
uitnodiging aan belangstellenden en betrolkIkenen om mee te denken en desgewenst een
inspraakreactie in t e dienen.

STARTNOTITIE A 2
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Het bevoegd gezag gebruilct de inspraakreacties om de richtlijnen vast te stellen. Volgens
de huidige planning zal dit in het voorjaar van
2000 gebeuren. Daarna gaat het weriken aan
de Trajectnota van start.
Hoe kunt u reageren?
De Startnotitie ligt vier welken ter inzage, van 2 september 1999 tot 30 september 1999. Gedurende
deze periode kan iedereen schriftelijk reageren. Bij
de inspraak staat de volgende vraag centraal:
Wellce alternatieven en effecten moeten bestudeerd worden om later een verantwoord besluit
mogelijk t e maken?

Als u wilt reageren, stuur uw reactie dan vóór
30 september 1999 naar:
Inspraakpunt A2 Oudenrijn
IKneuterdijk 6
2514 EN DEN HAAG

-

Dei1

Tijdens de Inspraakperiode zijn er informatiemarkten. Advertenties in regionale dagbladen en
huis-aan-huisbladen brengen u tijdig~opde hoogt e van datum en locatie van deze bijeenlkomsten.

De Startnotitie: stand van zalten per mei 1999
De zomcrmaanden zijn gebruilct om deze
Startnotitie vorm t e geven en t e druikken. De
telcst van deze Startnotitie geeít de stand van
zalten in mei 1999 weer. Eventuele ontwikkeiingen die zich nadien hebben voorgedaan, Ikonden
om praktische redenen niet meer in de notitie
verwerlkt worden. Als dit nodig is, dan zuilen dc
'richtlijnen voor de inhoud van Trajectnota'
gebruilct worden voor actualiscring.

1.4

Relaties met andere projecten en studies

De negen studies in het kader van SWAB
in paragraaf 1 .Iis aangegeven dat er voor
negen decltrajecten (waaronder de A2
Oudenrijn - Deil) op drie achterlandverbindingen tegelijlkertijd procedures gestart zijn. Het
streven is deze procedures - waar nodig inhoudelijlk op eikaar af te stemmen. Zo zullen
bij de analyse van huidige en toelcomstige
problemen in beginsel stccds dezelfde methoden en technielcen gebruilkt worden. in de
negen Startnotitics die inmiddels zijn verschenen, worden voor een belangrijlk deel OOI<
steeds dezelfde uitgangspunten gehanteerd
om de t e onderzoelken aliernatieven en effecten af t e bakenen.
Het afstemmen van de negen procedures
heeft verschillende voordelen. De studies ikunnen daardoor bijvoorbeeld efficiënter verlopen. OOI<wordt op deze manier gewaarborgd

dat er goed inzicht ontstaat in de wijze waarop verkeersstromen op verschillende deeitrajcctcn per achterlandverbinding ellcaar beïnvloeden. Verder ontstaat de mogeiijkheid het
onderwerp 'verkeer en vervoer op achtcrlandverbindingen' consequent vanuit een en
dezelfde invalshoek te benaderen.
Tegeiijlcertijd zorgt de opdeling in negen procedures ervoor dat ellc afzonderlijk deeltraject
bestudeerd Ikan worden met voldoende diepgang. zodat regiospecifielce omstandigheden
goed uit de verf Ikomen.
Studies naar de A2
Vier andere deeltrajecten van de A2 malken
eveneens deel uit van het cluster van negen
procedures. Het gaat om de volgende deeltrajecten (waarbij tussen haalkjes steeds de initiatiefnemer is vermeld):
A2 Holendrccht - Oudenrijn
(Rijlcswatcrstaat directie Utrecht);
A2 '8-Hertogenbosch - Eindhoven
(Rijlkswaterstaat directie Noord-Brabant);
A2 Leenderheide - Budel (Rijkswaterstaat
directie Noord-Brabant),
A2 Grathem - Urmond (Rijkswaterstaat
directie Limburg).
De genocmde directies zuilen de studies die
zij onder hun hoede hebben nauw op ellcaar

afstemmen. De inzet is om de vijf
Trajectnota's voor de A2 tegelijkertijd te laten
verschijnen. Deze documenten geven gezamenlijk een goed beeld van het verkeer en
vcrvoer op deze achterlandverbinding.
Overige projecten en studies
in de (wijde) omgeving van de A2 zijn vcrschillende projecten op het gebied van verIkeer en vervoer in ontwilkkeiing en in uitvoering. Deze projecten beïnvloeden de
verlkeersstromen op de A2. Projecten die
reeds in uitvoering zijn of waarover inmiddels
definitieve besluitvorming heeft piaatsgevonden, vormen uitgangspunten voor de studie
naar de A2 Oudenrijn - Deil. 'Uitgangspunt'
betelcent in dit verband dat deze projecten bij
de probleemanalyse, de alternatievenontwiltkeling en de effectenbeschrijvingen als gerealiseerd worden beschouwd: de toekomstige
consequenties van deze projecten voor verIteer en vervoer over de A2 telien volwaardig
mee, OOI( al zijn die consequenties op dit

S T A R T N O I I T I E A 2 rn T R A I E C T O U D C N K I I -N D r i l

de periode tot aan 2010.
Hoofdstulk 6 bevat de conclusies die aan de
beschrijvingen in de voorafgaande hoofdstuikIken verbonden kunnen worden. In hoofdstuk
6 wordt kort aangegeven welke problemen er
zullen spelen in 2010, wanneer maatregelen
met betrekking tot de A2 Oudenrijn - Deil
achterwege blijven. Uit deze probleemstelling
wordt afgeleid welke doelstelling gerealiseerd
moet worden. In deze doelstelling staat centraal dat de A2 Oudenrijn - Deii OOI<na 2010
een degelijke schakel moet zijn in een goed
functionerende achterlandverbinding.

moment nog niet waarneembaar. Oolc enkele
belangrijke ;regionale plannen worden als
gerealiseerd beschouwd.
~~

,

,

Daarnaast <ijn er projecten die momenteel
nog in studle zijn, maar die t e zijner tijd wel
consequendes Ikunnen hebben voor het verkeer en vervoer over de A2. De ontwikkelingen rond deze projecten worden op de voet
gevolgd en,,~waarrelevant, verwerkt in de
Trajectnota;

Welke alternatieven worden onderzocht?
(hoofdstuk 7)
Voor veel lezers van deze Startnotitie is
hoofdstuk 7 waarschijnlijk het belangrijkst. Dit
hoofdstuk iaat zien welike oplossingen (de
alternatieven) Rijlkswaterstaat directie OostNederland wil gaan onderzoeken. Het voorstel is om het onderzoek vooral te richten op
een 'benuttingsalternatief' (optimaal gebruilk
van het asfalt) en op 'verbredingsalternatieven' (extra rijstroken). Ooi< wordt een zogenoemd 'meest milieuvriendelijk alternatief'
uitgewerikt.

~

j : ,' ,
,, ,

'

.
,

,, ,

,

,

~

,

,

.

Een.overzicht van,de belangrijlkste projecten
enstudies:is t i v i n d e w i n paragraaf 2.3.1.

' ,,

',

,

,,

,

Wat zijn de problemen? Wat is de'doelstelling?
(hoofdstuk 2 - 6 )
Deze Startnotitie opent met een analyse van
huidige en toekomstige problemen. Het gaat
daarbij om:
,

,

Verkeer en vervoer (hoofdstulk'2);
Ruimtelijlte ordening en economie
(hoofdstulk 3);
Woon- en leefmilieu (hoofdstuk 4);
Natuur en landschap (hoofdstuk 5).

In de betreffende hoofdstukken wordt voor
eik van de bovenstaande terreinen steeds ,.
aangegeven wat het beleid is van het Rijk en
de andere overheden, wat de belangrijkste
Ikaralkteristieikenzijn van de huidige situatie
en wellke ontwiiklkelingen t e verwachten zijn in

<8>
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Welke effecten worden in kaart gebracht?
(hoofdstuk 8)
Maatregelen om de doorstroming van het
verkeer te verbeteren kunnen verschillende
soorten effecten met zich meebrengen. Het
gaat daarbij bijvoorbeeld om effecten voor de
ruimtelijke ordening, de economie, het milieu,
de natuur en het landschap. Hoofdstuk 8
bevat een voorstel voor de te onderzoelken
effecten
Hoe z i t de procedure in elùaar?
Hoe kunt u reageren? (hoofdstuk 9)
De hoofdlijnen van de procedure zijn beschreven in paragraaf 1.2. Een compleet overzicht
van alle procedurestappen en betrolkken partijen is te vinden in hoofdstuk 9.
Wat i s ook alweer...? (verklarende woordenlijst)
In een Startnotitie valt er helaas niet aan t e
ontkomen nu en dan vakjargon t e gebruiken.
Aan het eind van deze notitie is een verlklarende woordenlijst t e vinden.

2

Verkeer en vervoer
Het landelijk verkeers- en vervoersbeleid i s
vastgelegd in het Tweede Structuurschema
Verkeer en Vervoer (CVV-11). De hoofdlijnen
van het beleid zijn beperking van de groei
van het autoverkeer én een goede bereiltbaarheld, met name voor achterlandverbindingen
zoals de AZ. Op vrijwel het hele traject is de
congestielkans (in 1997) groter dan 2 0 %. Dat
is ver boven de gestelde norm van 2 % . Er
wordt hoogstwaarschijnlijl( dit jaar besloten
dat de weg verbreed zal worden van 2 x 2 rijstroken naar 2 x 3 rijstroken. Desondanks zal
- zonder extra maatregelen de congestieIkans in 2010 op grote delen van het gehele
traject nog steeds tussen de 1 0 en 20% liggen en slechts op enkele plaatsen onder de
10% blijven.
~

2.1

Beleid

2.1.1 Nationaal beleid

Het SVV-II
Hct Rillc heefl in het Twecde Structuurschema
Verlceer cn Vervoer (het SVV-li) gelkozen voor
beleid waarin hel verlceers- en vervoerssysteem de econornischc ontwikkeling van
Nederland als distributieland ondersteunt. Een
goede bereilkbaarheid van economische centra
zoals Amsterdam f Schiphol en Rotterdam I
Rijnmond is een belangrijlce voorwaarde voor
die economische ontwilklkeling. In het SVV-I1
zijn grenzen gesteld aan de nadelige effecten
die verlceer en vervoer met zich meebrengen.
Hel gaat daarbij om zaken als luchtverontreiniging, geiuidhinder, verkeersonveiligheid,
ruimtebeslag, aantasling van natuur en iandschap en barrièrewerlcing,
Beperking van de groei
Een belangrijlc streven in het SVV-II is de
groei van het autovcrkeer te beperken.
Tegelijkertijd moet cen goede bereikbaarheid
verzelcerd wordcn voor de cconomisch
belangrijice centra. De groei van de automobiliteit in 2010 moet landelijlc beperkt worden
t o t 3 5% ten opzichte van 1986. Om dit doel
te bercilcen staat er in het SVV-II een palklcct
aan maatregelen om de automobiiiteit te verminderen. Voorbeelden van dergelijice maatregelen zijn parlceerbcleid en het stimuleren van
het collectieve vervoer Hel openbaar vervoer
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wordt daartoe aanzienlijk verbeterd (zie Rail
21). Oolc zijn er diverse plannen voor stadsen streekvervoer. Hel SVV-I1 streeft naar een
verdubbeling van de prestaties van het openbaar vervoer.
Congestiekans
In hel SVV-II is een norm vaslgesteid voor de
Icans op filevorming op achterlandverbindingen, de congestiekans. De congestiekans wordt uitgedrukt in een percentage. Dil
percentage geeft aan welk deel van het dagelillcse verkeer met files geconfronteerd mag
worden. Voor achterlandverbindingen zoals
de A2 is die norm gesteld op een maximum
van 2%. Dit houdt dus in dat per etmaal niet
mecr dan 2 % van hel verkeer in een file
terecht mag Ikomen.
Veiligheid
Oolk voor de ontwilclkeling van de vericccrsvciligheid i s in het SVV-II een norm gesteld. Het
aantal verlkecrsdoden en -gewonden vormt
daarbij de maatstaf voor de male van veiligheid op een bepaald weggedeelte. De norm
wordt uitgedruki in hel percentage afname
van het aantal verkeersslachtoffers. In hct SVVII is aangegeven dat het aantal vcrlccersdoden
in de periode 1986 - 2010 moet afnemen met
50% en het aantal gewonden met 40%.
Rekeningrijden
Het Rijk is van plan in eerste instantie vooral
in de Randstad - relceningrijden in te voeren.
Hiermee wordt beoogd de hoeveelheid verIkeer tijdens de ochtendspits te reduceren en
daarmee files terug t e dringen.

Aanvullingen op het SVV-i1
Inmiddels is duidelijlc geworden dat de uitvoering van de maatregelen uit het SVV-II achtcrligt op schema. Omdat de bercil<baarheid
snel afneemt, is onderzocht hoe er toch tijdig
oplossingen geboden kunnen worden.
Daarom is het SVV-II in de loop der tijd aangevuld met een aantal nota's op specifielce
onderdelen. Deze nota's geven aan hoe delen
van het SVV-II beleid sneller en slimmer uitgevoerd Ikunnen worden. De belangrijlcstc
nota's zijn:
Transport In Balans (TIE) (1996). Het kabinet streeft naar verdere economische groei.
om ruimte te scheppen voor een verdere
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gemeentelijlk verkeers- en vervoersplan opgesteld. In al deze plannen wordt het verlkeersen vervoersbeieid op het eigen schaainiveau
gepresenteerd. In deze studie wordt met dergelijke plannen OOI<rekening gehouden.

groei van dc werkgelegenheid. Toename
van het goederenvervoer i s daar onlosmaIkelijl<mee verbonden. In deze nota geeft
het Ikabinet aan hoe in de loelkomst het vervoer van goederen op een meer evcnwichtige wijze Ikan plaatsvinden door meer goederen via rail en water te laten verplaatsen;
Samen Werkcn Aan Bereilkbaarheid (SWAB)
(1996). Door in een versneld tempo het
wegennet, spoorwegennet en andere alternatieven voor de auto te verbeteren en de
enorme groei van het autoverkeer a i tc
remmen, wordt crnaar gestreefd zoveel
magelijik evenwicht t e bereilken tussen vraag
en aanbod van het personcnverlkeer. Het
kabinet legt de prioriteit daar waar de problemen hct grootst zijn. In het SWAB wordt
een strategisch en samenhangend paklkct
aan maatregelen gepresenteerd als uitwerking en versnelling van het SVV-II.
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur en
Transport (MIT) (1999-2003) wordt aangegeven dat de belangrijkste Iknelpunten op de
SWAB-achtcrlandverbindingen nog voor het
jaar 2010 worden opgelost. Met het oplossen
van alleen de belangrijkste knelpunten worden de doelstellingen uit het SVV-II echter
niet gehaald. Daarom wordcn er aanvullend
planstudies uitgevoerd voor de overblijvende
Ikneipunten op de achterlandverbindingen.
Het traject op de A2 Oudenrijn - Dei1 i s één
van die Iknelpunten. de eventuele uitvoering
van plannen zal pas na 2010 plaatsvinden,
tenzij er voor die tijd middelen beschikbaar
komen.

Het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP)
Het NVVP is een aclualisering van het SVV-II.
Dat plan is nog in de maak. Verschenen in dit
Ikadcr is de Perspectievennota. In deze discussienota wordt veel aandacht besteed aan
prijsbeleid en benutting. In de trajectstudie
worden de inzichten met betrelklking tot het
NVVP meegenomen.

2.1.2 Regionaal beleid

Het landelijk beleid uit het SVV-li wordt uitgewerkt in Provinciale Verlkeers- en
Vervoersplannen (PVVP's) en Regionale
Verlteers- en Vervoersplannen (RVVP's).
Sommige gemeenten hebben daarnaast een

Van belang voor het traject op de A2
Oudenrijn - Deil zijn de Verkeers- en
Vervoersplannen van de provincie Utrecht en
de provincie Gelderland. Het vastgestelde
RVVP voor de regio Utrecht Ikent de volgende
taalkstellingen (ten opzichte van het basisjaar
1987). het aantal autokiiometers t o t 2005
neemt toe met 3 0 % de openbaar vervoerverplaatsingen tot 2005 nemen toe met 115%.
het gebruil( van de fiets en het aantal autoinzittenden tot 2005 neemt toe met 47%. De
verhouding auto f openbaar vervoer neemt af
van 4 : l naar 3.1 in 2005.

2.2

Huidige situatie

2.2.1 Beschrijving van de A2

Het deeltrajecl dat onderwerp is van de studie, is weergegeven op Ikaart 2.1 Situafie
inclusief geplande verbreding. Het traject
begint bij knooppunt Oudenrijn en loopt tot
Iknooppunt Deil. Tussen Nieuwegein en Dei1 is
de A2 uitgevoerd als een 2 x 2-slrooks autosnelweg, maar bij de huidige situatie is uitgegaan van de situatie na de geplande verbreding van de A2 tot 2 x 3 rijstrolken De
toelichting daarop is in hoofdstuk 1 gegeven.
O p Ikaart 2.1 is deze uitgangssituatie weergegeven als referentiesituatie.

In het traject bevinden zich twee knooppunten en zeven aansluitingen (van noord naar
zuid):
aansluiting Nieuwegein;
aansluiting Nieuwegein-Zuid;
aansluiting Vianen;
knooppunt Everdingen;
aansluiting Everdingen;
aansluiting Culemborg;
aansluiting Beesd;
aansluiting Geldermalsen;
Iknooppunt Deil.
De huidige A2 tussen het knooppunt
Oudenrijn en Nieuwegein-Zuid is ingericht ais
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autosnelweg met 2 x 3 rijstrolken, met op het
wegvak Iknooppunt Oudenrijn en aansluiting
Nieuwegein op de oostbaan een toegevoegde
fijstrook. Het weggedeelte tussen de aansluiting Nieuwgein-Zuid en het knooppunt Dei1
wordt verbreed tot 2 x 3 rijstrolken inclusief
een nieuwe brug over de Lek.
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2:2.2 û e functie van de A2

"

'

.'
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Op internationaal niveau heeft de A2 i A76
Amsterdam -Aken in het SVV-ii de functie
van achterlandverbinding. De achterlandverbindingen vormen de verbindingen tussen de
: Mainports :Amsterdam i Schiphol, Rotterdam
'en'het (int6r;)nationale achterland. M e t de
A4 / A i 6 (Amsterdam - Rotterdam - België)
vormt de A2 de belangrijkste noord-zuid achterlandverbinding van het land. De A2 wordt
dan~ookwél als 'de ruggengraat van
Nedérland', gezién.
,Op'nation'ad niveau vormt de A2 de enige
verbindi0g:tusseil 'de stadsgewesten Utrecht
en 0ost-Brabant;~deweg vormt daarmee een
belangrijlkelnoord-zuid ontsluiting voor het
gebiéd .kusden deze,twee stadsgewesten. Het
geringe aantal rivieroverschrijdende verbindin-

O p regionaal niveau is de A2 een belangrijke
verkeersader binnen het stadsgewest Utrecht.

2.2.3 Het verkeer op de A2
Omvang van het verkeer en congestiekans
De congestienorm van 2 % werd in 1995 al
overschreden op alle wegvakken van de A2
Oudenrijn - Deil. in 1997 lag op vrijwel het
gehele traject de congestiekans boven de
20%.
Een overzicht van de intensiteiten in motorvoertuigen per etmaal en de congestiekansen
is in onderstaande tabel voor de jaren 1995
en 1997 per wegvalk op het deeltraject
Knooppunt Oudenrijn - iknooppunt Dei1 van
de A2 weergegeven.
Aard van het verkeer
Van het totale aantal verplaatsingen op de A2
tussen Oudenrijn en Deii bestond in 1995
ongeveer 84% uit personenverikeer en 16%
uit goederenverkeer, In 1992 had het verkeer
op de A2 Oudenrijn - Dei1 de volgende
samenstelling:
18%
16%
44%
22%

woon-werkverICeer;
goederenverkeer;
zakelijl< verleer;
sociaal i recreatief verkeer.

De gemiddelde verplaatsingsafstand voor
zakelijk verlkeer is 90 Ikm; voor woonwerlwerkeer 59 km en voor overig verlkeer 98 km
(Bron: Trajectstudie 1997).

2.2.4 Beschrijving van het onderliggend wegennet

O p kaart 2.2 is te zien hoe het onderliggende
wegennet zich verhoudt tot de A2. Het
onderliggend wegennet Ikenmerlkt zich door
het ontbreken van noord-zuid routes. De A2
vervult met de A27 daarom ook voor het
regionale verkeer een functie in de noord-zuid
richting.
Voor de regionale ontsluiting zijn de volgende
wegen van belang:
de N210, van iirimpen aan den IJssel, via
Schoonhoven en IJsselstein naar de AZ-aan-
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Tabel 1
Verkecisintensitcrteii en rongestiekanscn op dc A2
Oudeniijii - Dei1 in 1995 en 1997
Wegval<

1997

1995

Intensiteiten
in motorvoertuigen

Congestiekans
%

per etmaal

- Nicuwegein

118.000

10 - 20

> 20

101.000

> 20

> 20

105.000

> 20

88.000

> 20

95 O00

> 20

90 O00

> 20

99.000

> 20

82.000

> 20

91.000

> 20

74.000

10 - 20

83.000

> 20

?10.000

5-10

Nieuwcgcin - Nieuwegein-Zuid

94.000

Nicuwegein-Zuid - Viancn

98 O00

Vianen - Ikp. Everdingen
ikp. Everdingen - Everdingcn
Eveidingen

ikp. Oudcnrijn

~

Culemborg

Culemborg - Reesd

intensiteiten
Congestiekans
in motorvoertuigen
%
per etmaal

Beerd - Geldermaiscn

71.000

10 - 20

80.000

> 20

Geldcrmalscn . ikp. Deii

70.000

? O - 20

80.000

> 20

(Rronrien. Vcrihming A2, Van D a m tot Don7 1997 cn RWS Uireitic Oort-Nedciiaiid)

sluiting Nieuwegein;

In de onderstaande tabel staan de aantallen

de N484, van Leerdam naar de AZ-aansluit i n g Everdingen;
de N320, van l<estcren via Culemborg naar
de A2-aansluiting Culemborg;
de N327, van Lccrdam naar Celdermalsen.
via de AZ-aansluiting Gcldermalsen.

reizigers voor enlele trajeclcn tussen Utrecht
en Zaltbommel voor een gemiddelde werlcdag
in 1997.

Tabel 2
Aantallen imrnreirigers in 1997 per ctmaai (vice versa)

2.2.5 Openbaar vervoei
Trein
De belangrijl<stcspoorverbinding, parallel aan
dc A2, wordt gevormd door de spoorlijn
Utrecht - '5-Hertogenbosch Deze lijn wordt
in het SVV-I1 gezien als hoofdtransportas met
frequente intercity's tussen Amsterdam Uirecht en Zuid-Nederland. De intercity's
worden aangevuld met stoptreinen tussen
Utrecht en 's-liertogenbosch met halteplaatsen in Utrecht-Lunetten, I-loutcn, Culemborg,
Geldermalsen en Zaltbommcl. De treinverbindingen zorgden in 1992 reeds voor een
stroom van tussen de 35.000 en 50.000 reizigers per dag. Het aandeel van de trein in het
totaal aantal verplaatsingen in noord-ruidrichting, parallel aan de A2, is relatief h o o g
35%

STARiNOTiTi€

A2

T I I A I i C T OUI>INRiJN

- DEIL

Utrecht I Lunettcn - Houten

53,000

Culemborg - Ceidrrmalsen

43 O00

Geldermalscn - Zaitbommei

37.000

(Broii' apgavc NS-Remgerr. oktober 1998)

BUS

Sinds kort rijdt er een geregelde dienst met
Inierliners (bussen) tussen Utrecht en
Corinchcm. Deze zorgt voor een (bescheiden)
toename van h c t aandeel OV in het totaal
aantal verplaatsingen. De sneltram Utrecht CS
- IJsselstein is een verbinding met regionale
betelkenis.

ming moet plaatsvinden volgens het MIT zijn:
A12 Utrecht - Veenendaal: er wordt een
Trajectnota opgesteld. Het gedeelte van de
A12 tussen Utrecht en Bunnil< is in het
najaar van 1998 tot 2 x 3 rijstroken verbreed;
de invoering van rekeningrijden rond de
stadsgewesten in de Randstad in 2001. In
het voorjaar van 1999 vindt een proef
plaats. De Trajectnota zal ingaan op de
wijze waarop relkeningrijden wordt geïmplementeerd;
de partiële spoorverdubbeling Utrechi Celdermalsen in het kader van Randstadspoor Utrecht, I e fase, die bedoeld is op de
lijn Vleuten - Utrecht - Celdermalsen;
de aanleg van de Betuweroute. De goederenspoorlijn wordt ten noorden van het
knooppunt Deil, parallel aan de A I 5 aangelegd.

2.2.6 Verkéer&elligheid
' ~ ,,_ ' :

, . ,

D,oordat het aantal rijstroken wijzigt van 2 x 2
rijstroken naar 2 x 3 rijstroICen is er geen duidelijl< beeld tezgeven van de huidige verkeers(on)veiligheid. In de situatie met 2 x 2
rijstroken lag. het aantal letselongevallen
onder het.landelijl< gemiddelde voor dit type
weg. De verwachting is dat door verbreding

,

" . ,,

,
, ,

,

2.3.1 Overzicht van ontwÍkkelingeg
.

,
,

.

.,

De meest relevante projecten die voor deze
studie als uitgangspunY.gelden, ziJn hieronder
opgesomd. Er is reedsbesluitvorming geweest
over de volgende projecten; ' '
~

~

A2 knooppunt Everdingen ev knooppunt Dei1
en Zaltbommel Iknooppunt Empel::verbre, ,,, 1
ding tot 2 x 3 rijstroken; ,
A2 Iknooppunt Oudenrijn 1 knooppunt
Everdingen: verbredingtot 2 x'3?:4,rijStro' "
,
,
ken;
VINEX-locatie Leidse Rijn (Utrecht);~Onderdeel van de nieuwe VINEX-locatie is: een
omvangrijl< openbaar vervoernetwerk.

-

. ,

Projecten waarover t o t 2010 nog besluitvor-
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Projecten die nog in studie zijn en waarmee
tijdens de trajectstudie een zo goed mogelijke
afstemming dient plaats te vinden, zijn:
het aanleggen van transferia, bijvoorbeeld
bij Utrecht Westraven en Celdermalsen;
overige projecten. Naast genoemde projecten. die vooral een relatie hebben in de zin
van beïnvloeding van de omvang van verkeersstromen, zijn er OOI( projecten die zich
meer richten op een betere benutting van
het wegennet. De belangrijkste hiervan zijn
rijstrooksignalering en het instellen van
inhaalverboden voor vrachtverkeer (in de
spits);
A27 Breda - Utrecht: de verkenning A27
BRUT (Breda - Utrecht) is afgerond. In 1999
vindt een start plaats van de realisatie van
een aantal benuttingsmaatregelen op de
A27, gedeelte Everdingen - Lunetten.

Tabel 3
Vcrkeersintensitciten en congestiekansen op de A2
Oudcnriln - Dei/ in 2010
Wegval<

Intensiteiten 2010
in motorvoertuigen per etmaal

Congestiekansen 2010
%

- 20

ikp. Oudenrijn - Nieuwegein

153.000

Nieuwegein - Nieuwcgein-Luid

122.000

>20

Nieuwegein-zuid - Vianen

119.000

10 - 20

108.000

10-20

Vianen

. kp. Everdingcn

10

Ikp Everdingen - Everdingen

117.000

10 - 20

Everdingen - Cuiemborg

110.000

10 - 20

Culemborg - Beesd

100.000

5-10

Beesd - Geldermaisen

100.000

5-10

95.000

2-5

Geldermaisen - Ikp. Dei1

gepland op het traject Utrecht 's-Hertogenbosch o m deze reizigersstroom te
kunnen bediencn.

2.3.2 Het verkeer op de A2

De verwachte intensiteiten en congestielkansen in 2010 zijn in bovenstaande tabel aangegeven. Uitgangspunt daarbij is dat het verIkeer zich blijft ontwil<lkelcn zoals nu h e l geval
is, maar effecten op grond van maatregelen
uit het reeds vastgestelde beleid zijn wel meeberekend. Dezelfde gegevens zijn OOI( afgebeeid op ikaart 2.3 Intensiteiten en congestieI w m n 2010.
U i l de tabcl blijkt dat - ondanks de verbreding naar 2 x 3 rijstrolken - op vrijwel alle
wegval4ken de congestielkans ver boven de in
het SVV-II gestelde norm van 2 % k o m t te liggen. O p het weggedeelte tussen Nieuwegein
cn Nieuwegein-Zuid is de congesliclkans het
grootst: als 2 0 % van het dagelijks verkeer in
dc fiic staal belelkent dit gemiddeld ongevecr
2 uur file per rijrichting per dag.

2.3.3 Openbaar vervoei

l i e t aandeel van h e l openbaar vervoer in het
totale aantal verplaatsingen in noord-zuidrichl i n g neemt licht toe, tot zo'n 40%. Door de
forse groei van het autoverlkeer betelkent dit
in absolutc aantallen een flinlkc toename van
het aantal (trein-)verplaatsingen. D e NS heeft
een capaciteitsuitbreiding van circa 50%

2.3.4 Verkeersveiligheid

Als de / o n s op een ongeval gelijl< blijft, dan
zal - door de toename van het verkeer - toch
het aantal ongevallen toenemen. Hetzelfde
geldt voor het aantal slachtoffers. O m d a t het
verICeer door de files op de A2 meer gebruik
zal maken van het onderliggende wegennet,
zal OOI<daar het aantal ongevallen toenemen.

2.4

Ontwikkelingen na 2010
Het verkeers- en vervoersbeleid in het SVV-II
reikt niet verder dan 2010. D e ontwiklkelingen
van het verkeer gaan na 2010 wel door, het is
echter n o g niet duidelijlk hoe. Momenteel
wordt door het ministerie van V & W gewerkt
aan een nieuw verùeers- en vervoersbeleid
dat echter pas over een jaar o f drie gereed is.
In de Startnotilie i5 een doorkijk gemaald
voor de periode na 2010 "oolk al is daar dan
nog geen beleid voor", door de groei uit de
periode voor 2010 door te treklken t o t 2020.
De alternatieven zijn hieraan getoetst (hoofdstuk 7 ) .

3

Ruimtelijke ordening en
economie
De overheden proberen in hun ruimtelijlt
beleid een evenwicht te vinden tussen
behoud van aantrekkelijke gebieden en economische ontwiùkeling. Daarbij moeten ze er
rekening mee houden dat er door de provincies belangrijke (internationale) achterlandverbindingen lopen. Er zijn nog mogelijkheden voor economische groei en er zijn
plannen voor de uitbreiding van economische
activiteiten. Hoewel het aantal inwoners en
arbeidsplaatsen nog steeds stijgt, zijn de
mogeiijltheden voor uitbreiding beperkt. De
ruimtelijlte ontwikkelingen in het gebied van
de A2 zullen een toename van het autoverkeer tot gevolg hebben.

3.1

Beleid

3.1.1 Nationaal beleid

Het rijksbeleid is vastgelegd in het SVV-ii en
in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra,
afgekort ViNEX (1991). O p dit moment is een
Vijfde Nota Ruimtelijle Ordening in voorbereiding. Het rijksbeleid IS er onder meer op
gericht de positie van Nederland als distributieland te handhaven. Daarvoor is het wenselijk de mainports Rotterdam / Rijnmond en
Amsterdam / Schiphoi te versterken en goede
verbindingen met het achterland te garanderen. Dit geeft Nederlandse bedrijven ook een
houvast voor de ontwilkikeiing van toelkomstplannen.
De belcidsdoelslellingen van het Rijk zijn:
de stedelijke knooppunten en de mainports
Amsterdam / Schiphoi en Rotterdam /
Rijnmond dienen door achterlandverbindingen en hoofdtransportassen onderling verbonden te zijn. Daarnaast moeten de mainports en de knooppunten verbonden zijn
mei de belangrijikste buitenlandse centra;
de open ruimten tussen stedelijke gebieden
dienen gevrijwaard t e blijven van ongewenste woningbouw en ongewenste
bedrijfsvestigingen;
voor de vestiging van bedrijven wordt iocatiebeleid gevoerd. Locatiebeleid is erop
gericht bedrijven en instellingen de meest
doelmatige keuze te laten malken in de plelk
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waar ze zich vestigen;
de toenemende woningbehoefte wordt
opgevangen in de bestaande stadsgewesten
(compacte verstedelijking) en in de vastgestelde VINEX-uitbreidingslocaties;
er komt een gebundelde ontwikkeling van
de openbaar vervoer-assen tussen de steden
met een optimale menging van wonen en
werlken (SVV-11).
Daarnaast voert het Rijlk een terughoudend
beleid waar het gaat om de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen langs de A2, behalve
bij de stadsgewesten.

3.1.2 Regionaal beleid

Op regionaal niveau heeft er een uitweriking
van de beleidsnota's van het Rijk plaatsgevonden in de vorm van sireeik- en struciuurplannen. De belangrijkste punten daaruit
die verband houden met de A2, worden hieronder beschreven.
Streekplan Utrecht;
Streekplan Zuid-Holland Oost;
Streelkplan Gelderland;
Regionaal structuurplan Utrecht;
RVVP (Regionaal Verlceers en Vervoersplan).
Utrecht
Binnen de beschreven ruimtelijke structuur in
het strcekplan van de provincie Utrecht heeft
het stadsgewest Utrecht een prominente rol
in het verstedelijkingspatroon van deze regio.
De helíi van de bevolking van de provincie
Utrecht woont namelijk in het stadsgewest.
Overwegingen op het vlak van het functioneren van stedelijke gebieden, behoud / ontwikkeling van 'groene' structuren, schaalvergroting, mobiliteit en activiteitenpatronen leiden
tot de Ikeuze voor concentratie van versiedeiijking in de stadsgewesten Utrecht en
Amersfoort en restrictief beleid daarbuiten.
De sterke groei van de mobiliteit en de daaruit voortvloeiende bereikbaarheids- cn leefbaarheidsknelpunten noodzaken tot een flankerend ruimtelijlk beleid.
Zuid-Holland
In het streelkplan Zuid-Holland Oost
(Provinciale Staten Zuid-Holland, 1995) wordt
gestreefd naar het behoud en verstericing van
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de bestaande natuurlijke waarden in de vorm
van kerngebieden en verbindingszones.
Relevant ten aanzien van de aanpassing van
de A2 i s met name de uitbreiding van Vianen
richting het dorp Hagestein. Als gevolg van
restrictief beleid van het RijIC mag in bepaalde
gedeelten van de open ruimten in beginsel
geen uitbreiding van ruimtebeslag door verstedelijking plaatsvinden. Dit geldt o.a. voor
het gebied ten zuiden van Vianen.
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Gelderland
Het Gelderse studiegebied van de A2 ligt in
het 'westelijl( rivierengebied'. een deelgebied
In hetstreelkplan Gelderland (PS Gelderland.
1996):De,A2 ligt overwegend in gebieden
rnet,.de functie 'landelijl( gebied 6' en 'landelijk gebied D'. in landelijk gebied B is de
natuut deibelangrijlde functie. De landbouw
vervult in dit gebied een blijvende rol en kan
zich in économisch opzicht duurzaam ontwikIkelen VQorzover de natuurwaarden niet worden gescliaad: [n landelijk gebied D is de
landbouw, richtinggevend voor de ontwildkeling van ander6 functies. Het beleid voor het
landelijk gebied;$ gericht op een beheerste
tting van de economische
lijkheden en op het
ogelijk, versterking van de
rctiappelijl<e kwaliteiten
.<.,
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langs de Ä; Oudenr
het stadsgewest Utrecht:
direct aan de A2 gelegen woonl<ernen ten
zuiden van Utrecht en in de'Betuwe: o.a.
Nieuwegein, IJsselstein, Wanen, Zijderveld,
Beesd, Enspijk;
,
.
woonkernen binnen het invloedsgebied van
de AZ: o.a. Hagestein, Èverdlngep;;
Culemborg, Schoonrewoerd,, Lee'fdldám,
Geldermalsen, Deil, Rumpt;
gebieden met diverse functies zoals bbdrljfsterreinen, iandbouw, recreatie, landschapen waterbeheer en natuur- en bosgebieden.
.
,
,

Beschrijving van het ruimtegebruik
, .
,, .
De A2 voert allereerst, vanuit Utrecht,in LUI+
,,
delijlke richting, langs een agrarisch gebíed ' '
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met primair grondgebonden landbouw en
plaatselijk enige natuurwaarden. Daarbij ligt
hier een agrarisch gebied welke verweven is
met intensieve dag- en verblijfsrecreatie.
Hierop volgend ligt het stedelijk gebied van
de woonl<ernen Nieuwegein en IJsselstein.
Zuidelijk van IJsselstein bevindt zich een agrarisch poldergebied met zowel grondgebonden
landbouw als concentraties van niet-grondgebonden veehouderij en percelen fruitteelt. Dit
gebied wordt doorsneden door de
Hoílandsche-, Kromme- en Enge IJssel en
heeft naast landbouw tevens een multifunctioneel bosgebied met recreatiemogelijlkheden. De Lekbrug over de rivier en uiterwaarden verbindt de woonkernen van Nieuwegein
en Vianen. Na het knooppunt Everdingen ligt
het grote poldergebied in de Vijfheerenlanden,
bestaande uit gras-, akkerland en percelen
fruitteelt. Tevens liggen er enkele waardevolle
natuur- en beheersgebieden aan weerszijden
van de rijksweg. Rond de rivier de Linge,
waarlangs vele fruitteeltperceien zijn gelegen
op de oeverwallen, ligt een grootschaliger
verlweld poldergebied Na de kruising met
de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen ligt de
woonkern Beesd en Enspijlk met aansluitend
een bedrijventerrein.
Het ruimtelijke ordeningsbeleid in het studiegebied is erop gericht stedelijke functies te
concentreren in stedelijl<e knooppunten om
aantasting van waardevolle landelijl(e gebieden tegen te gaan (VINEX).
Wonen
De toenemende behoefte aan woningen
wordt opgevangen door woningbouw in de
stadsgewesten, in het studiegebied Utrecht
en in de zogenaamde regionale opvanglkernen. in 1994 had het stadsgewest Utrecht
519.000 inwoners. In de provincie Utrecht is
de groei van het inwonertal in de afgelopen
tien jaar relatief steker toegenomen dan in
Nederland als geheel. De groei wordt mede
veroorzaakt door het aantrekkelijke woonklimaat, de centrale ligging, het parkgroen en
de banengroei binnen de regio.
Nieuwegein i s ontstaan door het groeil<ernenbeleid uit de jaren '60. Het is de grootste kern
in het zuiden van het stadsgewest Utrecht
met ruim 60.000 inwoners. Hoewel aanvankelijk opgezet als lol<aal voorzieningencen-

trum heeft Nieuwegein momenteel cen
belangrijlke regionale verzorgingsfunctie met
een hoogwaardig winlkel- en verzorgingsapparaat. Mede onder invloed van de afnemende bereikbaarheid van het centrum van de
stad Utrecht, heeft het winlkelcentrum van
Nieuwegein een grote aantrelklkingslkracht op
dc omgcving.
IJsselstcin heeft een ondcrsieunende functie
in de stadsgewestelijke woningbouw door de
goede ontsluiting danlkzij de A2 en de tramlijn
richting Nieuwegein en Utrecht-CS. Het plan
Zcnderparlk met een capaciteit van 4000
woningen zal voor de Ikorte termijnbehoefte
voor het stadsgewest van bctelkenis zijn.
Verdere uitbreiding na voltooiing van deze
zuidwestelijke afronding van IJsselstein past
niet in het provinciaal ruimtelijlk beleid.
Vianen ligt ingelklemd tussen de A2 en de
A27. Vianen is in de voorzieningen en de
werkgelegenheid voor een groot deel aangewezen op Utrecht en Nieuwegein. De verhouding in het zelfvoorzienend zijn van Vianen
met betrelkking tot werkgelegenheid is 50-50.
De gemeente Viancn heelt zowel op de A2
als op de A27 een aansluiting. De bereilkbaarheid is voor wat betreft het aantal aansluitingen op het hoofdwegennet gewaarborgd, echtcr door de aanwezigheid van
congestie gedurende een groot aantal uren
per dag staat de bercikbaarhcid ondcr druk
in het gebied tussen Vianen en Gorinchem
ligt een polderlandschap waarin de gemeenten Zcderilk en Giessenlanden liggen, hier
overheerst agrarisch grondgebruilk. Vianen is
een 'Groene Hart'-gemcente, grootschalige
ontwil<l<elingen zijn in principe niet aan de
orde, Het maximaal toegestane woningbouwprogramma in dit gebied is voor de periode
1995-2005 vastgesteld op 745 woningen.

handel, horeca, transport en communicatie.
De uitbreiding van kantoren en bedrijven Is
voorbehouden aan regionale Ikernen met
mogelijlkheden om deze ook te realiseren.
De vestiging van bedrijven wordt met behulp
van het locatiebeleid gereguleerd. Het doel
van dit beleid is ongewenste automobiliteit te
voorkomen door selectieve vestiging van
bedrijven op basis van het vervoersprofiel.
Een toename van de werl<gelegenheid in het
studiegebied zelf en in de achterlandgebieden
van Duitsland en België, zal leiden t o t een
toename van het aantal verplaatsingen over
de A2.
Voor het woon-werlkverkeer is van belang dat
bij de Ikeuze van de woonplaats meerdere
argumcnten ecn rol spelen en er niet altijd
voor gelkozen wordt dicht bij het werk te
wonen. Dit heeft gevolgen voor het aantal
verplaatsingen in het gebied. Ongeveer 60%
van de mensen die in Utrecht werken, woont
niet in de stad.
OOI<in de overige aan de A2 gelegen
gemeenten werkt veelal meer dan de helft
van de mensen niet in de eigen woonplaats.
Een groot deel van deze forenzen maalkt bij
het reizen van en naar het werk gebruilk van
de A2.
Een belangrijlke werlkgelegenheidsiocatie langs
de A27 in Utrecht-Oost IS de Ikantorenlocatie
Rijnsweerd i Uithof. Hoewel Nieuwegein een
groot aandeel arbeidsplaatsen kent Is er een
behoorlijke in- en uitgaande pendel. Een deel
van Nieuwegein is ontsloten door het openbaar vervoer in de vorm van bussen en de
sneltram, een ander deel i$ontsloten door de
A2 en A27. Verschillende bedrijventerreinencomplexen binnen Nieuwegein zijn t e vinden
in de buuri van de A27, de terreinen
Plettenburg, IUlooster en de Wiers

Werken
De toename van het inwonertal in het
invloedsgebied van de A2 betekent dat er ook
behoefte is aan groei van de werkgelegenheid
en aanleg van bedrijísterrcin. Deze behoefte
binnen het invloedsgebied van de A2 is gelegen in de uitbreiding van het economisch
Ikcrngebied van Nederland. Een gebrek aan
bedrijventerreinen en de toenemende congestic in de Randstad zijn hiervan mede de oorzaak. De groci is momenteel vooral te zien in

Mede afhanlkelijlk van de tracékeuze van de
omleiding van de provinciale weg N210 wordt
aan de oostzijde van IJsselstein, naast de restcapaciteit in Lagedijk-Oost, uitgegaan van
maximaal nog 15 hectare bruto nieuw bedrijventerrein met bereikbaarheidsprofiel C.
Daarnaast is in het plan Zenderpark ruimte
voor circa 10 hectare bedrijventerrein gereserveerd. De realisatie van het bedrijfsterrein bij
IJsselstein wordt verder uitgezocht door de
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provincie Utrecht. De gemeente Vianen is
onderdeel van het stadsgewest Utrecht. Voor
de gemeente Vianen i s met een bouwtaak
van ongeveer 70 ha bedrijventerreinen over-
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'Landbouw
Binnen het studiegebied van de provincie
" Utrecht komen diverse landbouwgebieden
,
., ' ' ' voor. in het stroomruglandschap van de
'
Hollan,dse'IJssel komen goede landbouwgronderïvoor die gebruikt worden naast veeteelt
en aklkerbouw voor onder meer fruitteelt en
,,
,' '
' ,tuinbouw.' De landbouw heeft hier over het
, ,.
algemeen.goede toekomstmogelijlkheden,
'
, aangezien de externe productieomstandigheden diverse' productierichtingen mogeliji<
'
'
máken. De fruitteeltsector komt steeds meer
onder druk te staan als gevolg van de voortgaande verstedelijking
vanuit Nieuwegein.
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In de Lopikerwaard, waar de landbouw overwegend,,ult veeteelt bestaat, is de bedrijfsgrootte een van de beperikende factoren. De
uiterwaarden zijn overwegend agrarisch in het
gebruik. Veeteeit'is ook hier één van de
belangrilkste~prodúctierichtingen.
De'Gelderse, landboyw bestaat voornamelijik
.mellsyee-.encintensieve veehouderij. Het
'Koooppunt Dei1 is een
ied. Door de extensivet grondgebruik zal de vraag naar
i&% landbouw hoog blijven. Dit
Ijiqnder rond de A2 problemen
realisering ban de ecologische
infrastructuur. De fruitteelt in de Betuwe, met
een veiling in Geld~ermalsen;is.voórai zichtbaar op het onderliggende wegennet.
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Recreatie
, , ,
Voorzien wordt in de',<ntwikk<ling.van hoogwaardige toeristisch recreatieve v,oÓrzieningen
OP concentratiepunten binnen de Stadsgewesten en binnensteden, Fietsgebruik wordt door
de provincie Utrecht gestimuleerd ter,'beper,
'
king van de automobiliteit.
Direct langs en in de nabije omgeving yan, de
A2 komen meerdere bestemmingen,v&r die
een recreatieve (neven)functie hebben.; De,A2
grenst op enkele plaatsen aan:~o.a. volkstui:
nen, sportcomplexen en groenvoorzieningen.
Het buitengebied is door de aánwezigheid
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van de recreatieve voorzieningen in dit
opzicht een belangrijk gebied.
Het beleid van Utrecht is In de komende jaren
gericht OP verbetering van de Ikwaliteit en
bereikbaarheid van recreatieve voorzieningen.
De stad Utrecht heeft een belangrijke recreatieve functie voor de regio en daar buiten.
De Diefdijlk heeft in de regio betekenis als een
belangrijke recreatieve route. In het rivierengebied hebben de Linge en de Maas een
belangrijl<e recreatieve functie. De meest
voorkomende vormen van recreatie zijn hier
wandelen, fietsen, watersport, toervaart en
sportvisserij. Ter hoogte van Culemborg ligt
op circa 500 meter van de A2 de recreatiepias
en natuurgebied 'De Zandput'. De plas
'Middelwaard' ten westen van de A2 langs de
rivier de Lek heeft een recreatieve bestemming. Verblijfsrecreatie in de regio
'Rivierenland' van de provincie Ceideriand is
geconcentreerd ter hoogte van Beesd en
Enspijk op de accommodaties 'Het
Betuwestrand' en 'De Rotonde'.
Economie
Nationale economie
De Randstad met de mainports Rotterdam I
Rijnmond en Amsterdam I Schiphol vormt het
Ikerngebied van de Nederlandse economie. Dit
gebied is via achteriandverbindingen verbonden met andere belangrijke economische centra in Nederland en in het buitenland. De A2
is de achterlandverbinding naar Duitsland en
verder oost- en zuidwaarts. De mainports en
de achteriandverbindingen zijn economisch
van belang; niet alleen omdat Nederlandse
bedrijven er gebruil< van malken, maar ook
omdat de doorvoer van goederen inùomsten
genereert voor de Nederlandse economie.
Regionale economie
Het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van
de werkzame beroepsbevolking in Utrecht is
erg hoog. Dit wil zeggen dat er relatief veel
werk in Utrecht t e vinden is ten opzichte van
het aantai werkers. Een logisch gevolg hiervan is de hoge inl<omende pendel die dit zal
generen. Daarnaast is het aandeel van snelweggevoelige bedrijven hoog. Wat betreft
absolute en relatieve ontwikkeling zal de
dichtheid en het aandeel van snelweggevoelige bedrijven in totaal dominant blijven.

Daarnaast heeft de economische groci van de
afgelopen jaren geleid tot een toename van
hel vervoer van mensen en goedcren op de
A2.

3.3

Ontwikkelingen

Wonen en werken
O p ikaart 3 3 Situatie 2070, zijn de beiangrijksle nieuwe woon- en werkgebieden aangegeven.
Wonen
Het inwonertal in het totalc studiegebied is in
de afgelopen jaren toegenomcn en zal naar
verwachting tot het jaartal 2005 blijven slijgen. De verwachting is dat de groei van het
inwonertal na 2005 zal stagneren. Uit het
oogpunl van ruimtelijke ordening is het van
belang dat realisatie en bundeling van
woningbouw plaatsvindt in de regionaic kernen.
De bevoll<ingsgroei in de regio Utrecht ligt
hoger dan gemiddeld in Nederland. Hct inwonertal van de regio Utrecht zal in 2005 vermoedelijk toegenomen zijn tot 570.000. De
prognose in 2010 geeft een verschil met de
prognoses uit de CAU-studie van ongeveer
100.000 inwoners extra in de provincie
Utrecht. De groei zal in de ikomende jarcn
opgevangen worden door woningbouw in
VINEX-localies in Zuidoost (Houten) met
6.700 woningen en in Leidsciie Rijn met
30.000 woningen tot 2010. Op de iangere
termijn zijn de uitbreidingsmogelijkheden
beperld en zai een deel van de groei in
Flevoland gerealiseerd moeten worden.
Door de relatieve jonge bevolkingsopbouw
van Nieuwegein i s dc verwachting dat de
gemeente in de toelkomst flink zai doorgroeien. Geschat wordt dat in 2010 de bevolking
met 4000 inwoners toegenomen zal zijn. Ten
westen van Nieuwegein ligt een reservelocatie
voor de verstedelijking. Deze reservelocatie
'Rijnenburg' is aliereerst aangcwezen rnct hel
oog op een groei van de bcvollking van
Nieuwegein.
Voor hel Zuid-Hollandse gedeeitc van het
studiegebied i s het uitgangspunt voor het
woningbouwprogramma t o t 2005 en 2015
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dat de bevoliong niet in omvang achteruit zal
gaan. Het maximaal toegestanc woningbouwprogramma in dit gebied is voor de periode
tot 2005 vastgesteld op 3702 woningen. De
gemeente Viancn maakt deel u i l van hel
stadsgewest Utrecht en Ikest hierbij voor een
zogenaamd voorzicningensccnario (20.00025.000 inwoners) met een invulling voor
2750 woningen.
Binnen Gelderland, in de regio Rivierenland,
zai uilbreiding van dc woonvoorraad plaatsvinden in Culemborg, Tiel en Geldermalsen
met cen toekenning binnen het uitvoeringsprogramma woningbouw 1995 - 2014 van
respectievelijk 1239 en 1271 woningen.
Werken
Tot 2010 zullen nieuwe bedrijisterrcinen en
ikantoreniocaties ontwiikikeid worden in
Leidsche Rijn, Nieuwegein, Utrccht-Centrum
(zie kaart 3.3 Situatie 2010 rnct woon- cn
werkiocaiies waaronder Leidsche Rijn). Ook
hier zai op lange termijn door gebrelk aan
ruimte de grocimogelijlkheden beperlkl zijn cn
afgeleid moelen worden naar andere provincies.
Voor Vianen zijn er plannen voor de ontwilkIkcling van een bedrijventerrein in VianenOost rond de A27 in de periode tot 2005 met
een omvang van 50 hectare, plus 20 hectare
in dc periode tot 2015.
Landbouw
Er blijft spralke van een voorlgaandc schaaivergroting die plaats vindt in zowel de grondgebonden als de niet grondgebonden productierichtingen. Dit als gevolg van de noodzaalk
t o t en mogelijkheden voor kostenverlaging en
-verhoging van de arbeidsproductiviteit in de
landbouw. De verwachting is dat het aantal
bcdrijven afneemt en dat de resterende
bedrijvcn in een rtcrlkere concurrentiepositie
terechlikomen. Binnen het studiegebied speelt
rond Utrecht, IJsselstein en Nieuwegein de
voortschrijdende verstedelijlking ecn rol. Als
gevolg van dcze claim zal agrarische landbouwgrond u i l productie wordcn genomen.
Voor dc melkveehouderij gcldt dat cr in de
toekomst sprake zal zijn van vcrdergaandc
schaaivergroting c n extensivcring ais gcvoig
van milicueisen en als gevolg van liberalise-

ring van het EU-prijsbeieid. Het aantal mellkkoeien per hectare cultuurgrond zal dalen
vanwege milieueisen, hetgeen de vraag naar
grond zal continueren of vergroten. De noodzaalk tot ikostenverlaging zal OOI<het belang
vergroten van een goede verlkaveling en ontsluiting van bedrijven.
Binncn de intcnsieve vcehouderij dient men
zich i e richten op integrale ketenbehccrssystemen en meer aandacht voor dierweizijn en
diergezondheid Hiermee wordt o.a. het risico
voor zielktes bepekt. Verder speelt in deze
sector de milieuproblematieik Centraal hierin
staat het terugdringen van de ammoniaikuitstoot en mestoverschotten.
l i e t beleid voor de open grond tuinbouw
streeft naar een ruimer bouwplan en meer
toepassing van geïntegreerde teeltsystemen.
Dit houdt meer aandacht in voor rnaatwerlk
inzalke bemesting, ruimere vruchtwisseling cn
biologische bestrijding. Gestreefd zal worden
naar meer nadruk op Ikwaliieit van het product, productieproces en productievernieuwing. Zo is er een groeiende marlkt voor ccologische producten. Verder wordt gestreeld
naar specialisatie cn bedrijfrvergroting.
Hiervoor worden hogc eisen aan de inrichting
van perceien gesteld.
Recreatie
Door flcxibelc werlklijdcn, spreiding van werlktijden en parttime werken is er in de toelkomst
meer spral<evan spreiding van de recreatie en
word1 deze individualistischer. Ouderen vragen meer voorzieningen dicht bij huis, met
name wandel- en fietsmogelijlkhcden. Ais
gevolg daarvan dienen er voldoende en functioneie routenetwerlken aanwezig te zijn in
een groene ruimte met voldoende Ikruisingen
mei cn I of passagemogclijlkheden over I
onder de A2. Jongeren zullen meer behoefte
hebben aan vormen van sportieve recreatie
zoals mountainbiken, watersport en dergelijIke.
Als huidig Ikneipunt voor recreatie in het landelijlk gebied wordt gcnoemd de barrièrewericing van de A2 en de spoorlijn die het creëren
van routenetwerlken verhindercn. M e i dc verbreding van de A2 en de spoorverdubbcling
zal dil probleem aiieen maar groter worden.

Economie
Nationale economie
In de Randstad wordt een flinke economische
groei voorzien: Schiphol groeit sterk en het
Rotterdamse havengebied heeft plannen voor
grootschalige uitbreiding. Dit zal een toename
van verlkeer veroorzaken tussen de Randstad
en overige economische centra in binnen- en
buitenland. De groei van de Randstad heeft
ook gevolgen voor de werkgelegenheid in
andere gebieden in Nederland. Vanwege congestie en ruimtegebrek zoelken bedrijven
andere plaatsen in het land op. Vooral langs
de hoofdtransportassen neemt de werkgelegenheid daardoor toe.
Regionale economie
Utrecht zal OOI<in de toelkomst een sterk
beslag blijven leggen op de verbindingen in
en naar de stad. Te meer daar ook de dichtheid van inwoners in absolute zin l o t 2010
erg hoog zal zijn en in relatieve zin de ontwikkeling van het aantal inwoners per vierIkantc Ikilometcr bij de sterkst groeiende in
Nederland zal behoren.
De bercilcbaarhcid is de meest Ikwetsbare factor, de A2 is een belangrijlkc verbinding met
het achterland. Indien blijlkt dat na 2010 Iknelpunten op deze verbinding ontstaan Ikan dat
een bedreiging vormen voor de ontwilklkeling
van de werkgelegenheid in deze regio. l i e t
uitschuifproces kan versterkt worden, zowel
op rcgionaal als op landelijk niveau.
In de afgelopen jaren heeft de regio Utrecht
een bovengemiddelde groei van de werlkgelegenheid geICend (streekplan Utrecht). De centrale ligging is een van de sterke punten naast
de aanwezigheid van hoogwaardige voorzieningen. Distributie, (groot)handei, zakelijke
dienstverlening en maatschappelijke dienstveriening zijn sterk vertegenwoordigd, in mindere mate de industrie. De geplande uitbreidingen van bedrijfsterreinen en Ikantorenlocaties in en rond de stad Utrecht (UCP en
Leidsche Rijn) geven aan dat OOI( in de toeIkomst economische groei voorzien is. De
groei van de werlkgelegenheid overtreft het
aanbod van arbeidskrachten, hoewel in de
toelkomst het verschil zal afnemen blijft
Utrecht een belangrijlke werkgelegenheidsfunctie houden voor de omgeving. Nu is er ai
sprake van een aanzienlijke pendel gericht op

Utrecht, waarvoor men gebruik maaùt van de
A2. Gezien de ontwil(ke1ingen zal de pendel
nog meer gaan toenemen. Als gevolg van
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deze sterke bevolkings- en arbeidsplaatsengroei is er een toenemende drulc op de leef,
,,
.:
omgeving.
i , ' M e t betrekking tot de verdere toekomst
(2005-2015) wordt door de provincie Utrecht
." , . geconcludeerd dat zich, uitgaande van de
,
, ','
' ,voortzetting van de huidige trends, beiangrij,~ ,
: ké tekorten voordoen voor zowel bedrijventerreinen als voor kantoorlocaties
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4.1

Woon- en leefmilieu

4.2

Het woon- en leefmilieu omvat alle aspecten
die bepalend zijn voor de kwaliteit van de
leefomgeving, met name van de mensen die
in de buurt van de weg wonen. Wet gaat dan
om zaken als luchtkwaliteit, geluid, externe
veiligheid en sociale aspecten. Door de verwachte toename van het verkeer zal met
name geluidshinder en luchtvervuiling een
probleem gaan vormen.

Luchtkwaliteit
Voor een aantal vervuilende stoffen, zoals
CO,. NO, en Ikoolwaterstoffen heeft de overheid reductiedoelen vastgesteid. Daarnaast
zijn er maximaie concentraties vastgesteid
voor componenten die op lokaal nivcau van
negatieve invloed zijn op de vollksgezondheid:
CO, zwevende deeltjes, CO, Pb, benzeen en
NO,.

Beleid

4.1.1 Nationaal beleid
Woon- en leefmilieu is een veelomvattend
beleidstcrrein, waarvoor in verschillende
beleidsplannen doelstellingen zijn geformuleerd. De doelen hebben ondcr anderc
betrelkking op een veiligc en prettige leefomgeving. Hierbij horen bijvoorbeeld de reductie
van het aantal geluidsgehinderden, het handhaven en bevorderen van de (externe) veiiigheid, het verbeteren van de sociale veiligheid
en het verminderen van dc barrièrewerlking.
OOI<het verminderen van uitstoot van
schadelijke stoffen vormt een belangrijlke
doelstelling. Daaronder valt bijvoorbeeld het
terugdringen van het broeikaseffect en hct
tcrugdringen van de lokale luchtvervuiling.
Een aantal doelen is vastgclegd in wellen en
verordeningen waaraan de oplossing voor de
problemcn op de A2 moet voldoen. De meest
harde eisen zijn vastgelegd in de Wet
Geluidhinder en de Wei Milicubeheer. Grensen richtwaarden voor de luchtverontreiniging
zijn vastgelcgd in de Wet Milieubeheer.

4.1.2 Regionaal beleid
Vaal< spelen bij hel beleid op het gebied van
woon- en leefmilieu ook de rcgionale en lol(aIe omstandigheden en dc speciíicl(c situatie
een rol. Per situatie verschilt het belang dat
wordt gehecht aan bcpaalde aspecten. in de
provinciale milieubeleidsplannen is dit verdeiuitgewerkt,

Huidige situatie

In de praktijk blijkt dal NO, de maximale
breedte bepaalt van de strook langs de weg
waarin grenswaarden worden overschreden.
Langs de A2 heeft die strook een brecdte van
200 meter vanaf de wegas. De afstanden
waarbinnen grenswaarden voor andere stoffen worden overschreden, zijn aanzienlijlk ikorter.
Geluid
Ten aanzien van geluid zijn of worden langs
het tracé maatregelen getroffcn om de saneringssituaties op te lossen. Daarnaast wordt
rckening gehouden met bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe woonwijlken. waarvoor OOI<
geluidsafschermende voorzieningen nodig
zijn.
Tussen de knooppunten Oudenrijn en
Everdingen zijn en worden verschillende
aíschermende voorzieningen geplaatst. De
oostzijde van dc A2 (ter hoogte van bijvoorbeeld Nieuwegein) tussen deze knooppunten
is grotendeels voorzien van schermen. Langs

ren in rclatic met bebouwing rondom de AZ.
Sociale aspecten
De onùcrwcrpen die hij sociale aspecten aan
bod Ikomen, gaan ovcr de door inenscn ervaren ikwalitcit van de leefomgeving. Relevante
onderwerpen zijn: bcrcilkbaarheid voor langzaam verI<cer. sociale veiligheid, visuclc hinder
cn barrierewcrlking. In het Ikadcr van deze
Startnolitie is gccn onderzoelk verricht naar de
bclcving van de woonomgeving in rclatic tot
de A2.

4.3

de westzijde zijn ook cen aantal geluidsafschcrmeiide voorzicningen geplaatst. H e l
mcrcndeei van deze voorzieniiigiin bcstaan
uit wal f scherm combinatics
Tussen de knooppunten Everdingen en Dcii
worden geluidswerendc voorzieningen
geplaatst bij de Ikernen Zijdcrveld, Reesd en
Enspijlc. Verder worden er in h c l kader van de
reconstruclie van de A2 (van 2 x 2 naar 2 x 3
rijstrolken) nog voorzieningen geplaatst bij
verspreid liggende bebouwing bij dc
ûolgcrijse IKade, Diefdijik en I<erkwcg in de
geineentc Viancn en hel landgocd
Marii'nwaard in dc gemeente Geldcrmalscn.
Externe veiligheid
Aangezien de A2 ondcrdcel uitmaakt van hct
hooídwegennct. worden over dc A2 gcvaarlijIke sloífcn vervoerd zoals benzine en gas. Bij
externe veiligheid (veiligheid van de omgcving van de transportas) kan het iiidividueci
en groepsrisico worden ondcrscheiden. Bij lict
individueel risico gaat het om dc ovcrlijdcnsIkans t c n gevolge van het vcrvoer van gcvaarlijlkc stofíen. Rij I i c t risico voor groepen gaat
het om de Ikaiis dat een groep van een
bepaalde groolle in één Ikeer dodelijk slaclitoffer wordt van een ongeval.

De risico's voor de omgeving en de weggcbruilkers zijn op dit momcnt nog niet voldocnde belend. In de studie naar cvcntuele
aanpassingcn aan de A2 zal het aspcct externe veiiigheid nadcr worden onderzocht. In cle
studie zal wordcn gewerùt met risicocontou-

Ontwiliikelingen

Luchtkwaliteit
Door een verdere voortgang in de toepassing
van schonere motorcn en brandstoflcn wordi
bij een ioenaine van hct verleer toch ccn
afname verwacht in tie uitstoot van vrijwel
aiIr vcrvuiicnde sloffen. D i l gcldi niet voor
hct broeilkasgas ikooldioxide. De uitstoot van
dit gas zal nog aanzicnlijlk ioenemen, terwijl
beleidsmatig eer1 afriainc wordt iiageslrcefd.
Geluid
Als dc benodigde gcluidsaíschermendc voorzieningen zijn gerealiseerd. voldoet de siluatie
op dat momcnl volgcns de Wel geluidhinder
Inclicn de weg w o d i gercconsirucerd, bijvoorbeeld het toepassen van verbrccling.
wordt er bereùend in hoeverre [Ie gciuidsbclasting toeneemt ien opzichte van de huidige
siluatic. Indien de geluidsbelasting op de
gcvcl teveel toeneeint. zal worden belkclkcn
wat er gedaan kan worden oin de gcluidsbeM i n g te vcrminderen. Er moct bijvoorbeeld
gedacht worden aan het verhogen van dc
gcluidsalschermcndc voorzieningen of hct
aaiibrengcn van gevelmaatregelcn.
Belkelen zai worden in hoevcrrc cr Iknelpuilicn zuIIcn ontstaan bij de verspreid liggende
bebouwing, die nu niet worden afgescherind
door ecn voorziening.

Externe veiligheid
Naar de toelkomstige ontwil&eling van de
exlerne veiligheid is nog geen ondcrzoclk verricht. Dit onderzoelk zal in dc trajectsludie
wordeii uitgevoerd. Er worden vooralsnog
geen groie verandcringcn in dc externe veiligheid verwacht.

5 Natuur en landschap

internationale afspraken, die dieren en / of
planten beschermen. Verder zijn in diverse
wetten, plannen en verordeningen doelen
vastgeiegd voor het behoud van oncler meer
landschappelijl< cn cultuurhistorische elemcnten die de ontstaansgeschiedenis van
Nederland I<enmcrl(en.

In de omgeving van de A2 bevinden zich
gebieden met hoge natuurwaarden. De A2
vormt voor plant en dier een barrière doordat
zij ecologische verbindingen tussen natuurgebieden aanzienlijk belemmert. Als er meer
verkeer over de weg rijdt, neemt die belemmering toe.

5.1.2 Regionaal beleid

5.1

Beleid
Provincies en gemeenten hebben een bciangrijl<e taal< bij de uitwerlcing en uitvoering van
het natuur- en landschapsbcleid op rcgionaal
en lolaal niveau. Hiervoor worden diverse
planvormen en instrurnenlen toegepast. In
het provinciale natuurbeschcrmiiigsbcleid
nccmi de realisatie van de ecologische hoofdstructuur (zie Ikaart 5.2 Natuur en Ianclrcliap)
een centrale plaats in. De belangrijicte onderdelen van de EHS in de nabijheid van de rijl(sweg A2 2ijn:

5.1.1 Nationaal beleid

I-let riil<sbelcid voor natuur en landschap is
onder meer vastgelegd in het Structuurschema Groene Ruimtc cn het Natuurbelcidsplan (NEP). Beoogd wordt waardevollc gcbieden en plant- en dicrsoortcii t e behouden en
te ontwil<l<elenen aantasting (verdroging,
verzuring, verontreiniging en versnippering)
legen i e gaan. Uitgangspunt in het natuuren iandschapsbeieid is de Ecoiogischc
IHoofdstructuur (EHS) De EH8 bestaat uit een
samenhangend netwerk van bestaande cn
nog t e ontwikelen natuurgebicden. verbonden door verbindingszones. De begrenzing
van de E t l S is een provincialc taal<. Een voorwaarde voor het behoud van de EHS is dat de
bestaande bodemùundige en waterhuishoudlkundige situatie gehandhaafd wordt.
Aantasting van de E H S is alleen mogeiiji( in
geval van ccn zwaarwegend maaischappelijl<
bclang. Bij aantayting van de EHS is het compensatiebeginsei van toepassing Dat beieikent
dat verloren gegane natuur-, landschaps- cn
recrcaiieve waarden elders moeten worden
gecompensccrd, zodat er per saido geen Ikwaiitcitsveriies optreedt.
In het SVV-II en het NEP is als doel geformuIccrd de versnippering van natuur en landschap terug t e clringcn. Het M i T 1999 - 2003
geef1 aan dat hct tussendocl voor 2000 voor
het terugdringen van het aantal doorsniidingen van de ecologische hoofdstructuur zal
worden gehaald. i i e t meldt tevens dat ten
aanzien van de doelen voor 2010 nog weinig
is te zeggen, omdat de resterende Iknelpunten
steeds moeiiijlw op te lossen zullen zijn.
H e i beleid voor natuur en landschap i s voor
een belangrijk decl gebaseerd op nationale en
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het gebied langs de IKrommc ilssel;
de uiterwaarden langs dc Lel<;
de polders Autena en Bolgerijcn;
de polders over de Graaf en het Bcesdschc
Lage Vcld;
de uiterwaardcn langs dc Linge;
het landgoed Marienwaard

5.2

Huidige situatie

Natuur en landschap
De grote rivieren zijn in belangrijke matc
bcpalend geweest voor de ontwikl<elingvan
het landschap van het gebied. Het wordt
gereICend tot het jonge rivierl(lei1andschap.
in dil rivicrl<leilandschap lkan een aanlal landschappelijl<e eenheden worden ontlerscheiden, de stroomruggen en oeverwallen, de
Ikommen en de uiterwaarden. Deze eenheden
worden hierna kort beschreven. (Zie Ikaart 5.2
Natuur en landschap.)
Stroomruggen en oeverwalleii
De strooinruggen en oeverwaiien zijn de wat
hoger gelegen, zandigc kleigronden langs de
Hollandse Ilsscl. de Lel< en de Linge. Ze zijn in
oude rivierbeddingen of dicht langs de rivier
ontstaan. Door de geschilde omstandigheden
zijn hier van oudsher de menseiijl(e activiteiten geconcentreerd in de vorm van bewo-

Oudenrijn en IJsselstein. Dit gebied wordt ais
grasiand gebruilct en heeft betekenis voor
wcidevogels.
Het komgebied tussen de Linge en de Lel< is
uit oogpunt van natuur cn landschap een bijzonder gebied O p de laagste delen, in de
polders Autena en Bolgerijen, Over den Graaf
en Beesdsche Lage Veld komen grienden c n
populierenbossen voor, afgewisseld inet graslanden en enl<ele eendenkooien. Ze malkcn
deel uit van een oost-west iopcnde slrool<
met overeenkomstige terreintypen Deze
stroolc is vegctatielundig en faunistisch van
beiang.

ning. nijverheid, intensicl agrarisch grondgebruik en wegen.
Als gevolg van het intensieve grondgebruik is
de ecologischc betcl<enis van de stroomruggen en oeverwallen doorgaans bcperld.
Plaatselijk Ikunnen nog waardevolle vegetaties
voori<omcn in sloten en op dijlen en bermen.
Uitzonderingen hierop zijn het bosrijlce gebied
langs de I<rommc Ilssel ten zuidwesten van
Nieuwegein, met onder meer het natuurgebied de iiogelanden. het Viaanse Bos nabij de
A2 bij Vianen en het deels beboste landgoed
Maricnwaard ten oosten van Becsd. Deze
gebicden zijn vegelatielkundig cn voor dc
íauna van belang.
Kommen
Buiten dc gebieden van de stroomrug- en
oeverwalgronden en dc uiterwaarden bestaat
het studiegebied uit kommen. Dit zijn de reiatieí laaggelegen gebieden op enige afstand
van de rivieren, waar zware Iklei is afgezet. In
het verleden waren dit natte, onbebouwde en
slecht ontsloten gebiedcn mei een extensief
agrarisch gebruil< en een hoge waarde voor
de natuur. Door ontwilclcclingen ais Verlaging
van grondwaterstandcn, aanleg van wegen,
vestiging van agrarische bedrijven en uitbreiding van stedelijIC gebied hcbben deien van
de Ikomgebieden hun oorspronl<elijke Iùaral(tcr
verloren. in veel gevallen zijn ze echter nog
als zodanig herkenbaar.
In Utrecht ligt nog een gocd heriaribaar
komgebicd ten wcsten van de A2, tussen

Uiterwaarden
De uiterwaarden liggen aan weerszijden van
de rivieren. Ze maICen deel uit van het gcbied
van de stroomruggen en oeverwallen. De
uiterwaarden hebben door hun bijzondere
functie een bijzondere verschijningsvorm. Ze
worden begrensd door bandijlken en dienen in
de eerste plaats voor de berging en afvoer
van water, ijs en sediment. Er is weinig
bebouwing en opgaande begroeiing. Ze worden voornamelijl< als grasland gebruilcl. In
vcrgclijl<ing met binncndijlks gelegen landbouwgebieden is het agrarische gebruil<
extcnsieí en de biotische betclCenis groot.
Voor deze studie zijn vooral de iiiterwaarden
van de Lel< van bciang, vanwege hun betekenis voor vogels en de stroomdalflora. OOI<
langs de Linge liggen op een Icleinere schaal
uiterwaarden, hoewel deze door de geregu-

Een voorbeeld van een landschapselement
met cultuurhistorische waarde is de Diefdijk
een hoge middeleeuwse binnendijk, die
Holland beschermt bij overstroming van het
Gelderse rivierengebied. Deze cultuurhistorisch waardevolle dijk heeft OOI<deel uitgemaalkt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
De dijl< ligt haaks op de A2 en heeft een aantal grote wielen die zijn ontstaan door dijkdoorbraken in een ver verleden. Zij vormt een
duidelijke landschappelijke scheiding door het
verschil in grootte van de verlkaveling aan
beide ikanten van de dijk Uit het oogpunt van
natuurbehoud zijn terreinen en doorbraakkollken langs de Diefdijk van belang. De dijk
staat op de nominatie om te worderi opgeriomen op de Wereld Erfgoed-lijst van UNESCO.
leerde waterstand nauwelijks meer als zodanig fungeren. Bij extreme neerslag hebben ze
nog wel een bergingsfunctie. Het Ikaraikter
van de Hollandse ilssei, met in het verlengde
daarvan de IKromme IJssel, is hiermee vergelijkbaar. Beide riviertjes worden met de aanliggende gronden uit het oogpunt van natuur en
landschap hoog gewaardeerd.
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Rijksweg A2
De A2 is door zijn omvang, het wegmeubilair,
geluidsschermen en het verlkeer een opvallend
element in: het landschap.

In de nabijheid van~deweg wordt de fauna
verstoord door geluid en visuele invloeden.
6pvendien:ís de weg een barrière voor veel
díérsoorten.. Dit bezwaar.doet zich vooral
voor op plaatsen waar dieren bij voorkeur
migreren en passagemogeiijkheden beperkt
zijn of ontbreken, zoals de kruisingen van de
Galecopperwetering, de Hollandse ilssel en de
IKromme Ilssei met de A2.
In het gedeelte tussen de knooppunten
Everdingen en Dei1 worden de passagemogelijlkheden van de weg voor de fauna in belangrijke mate verbeterd, tegelijkertijd met de uitvoering van de reeds voorgestelde verbreding.
Landschap en cultuurhistorie
in en rond het corridorgebied zijn vrij veel
aantrekkelijlke landschappen met natuurgebieden en historisch cultuurgoed, zoals kastelen,
molens en boerderijen. Daardoor is er veel dag-,
verblijfs- en cultuurrecreatie in het gebied.
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Er zijn twee archeologische monumenten
langs de A2: bij Zijderveld en Oud-Empel
Daarbij ligt er een archeologische vindplaats
ter hoogte van het recreatieoord De Rotonde.

5.3

Ontwikkelingen

Natuur en landschap
De te verwachten ontwikkelingen van natuur
en landschap in het gebied zullen in beiangrijke mate worden bepaald door het overheidsbeleid ten aanzien van dit aspect, met name
het beleid gericht op de realisatie van de EHS
en andere ontwildkelingen zoals de groei van
het verkeer, verstedelijking en ontwikkelingen
in de iandbouw en recreatie. O p Ikaart 5.2
staan gebieden aangegeven waar een ontwikkeling tot natuurgebied is voorzien. Het gaat
vooral om uiterwaarden langs de Lel<.
De verstorende invloed van de A2 op de

natuur zai door de toename van het verikeer
enigszins verergeren. Dit geidt OOI<voor de
barrièrewerking van de weg, als hier geen
maatregelen tegen getroffen worden.

Landschap en cultuurhistorie
Er zijn plannen om de oorspronlkelijke militaire
functie van de Diefdijk weer meer zichtbaar te
maken. Daarvoor zou het schootsveld van de
nog aanwezige lkazematten weer zo veel
mogeliilk vrij gemaakt moeten worden.

6

Probleem- en
doelstelling
De directe aanleiding voor deze studie i s dat
er ooit na verbreding van de A2 tussen
Oudenrijn en Dei1 in 2010 nog steeds sprake
zal zijn van fileproblemen. De alternatieven in
de Trajectnota moeten er in elk geval toe leiden dat er ook na 2010 een soepele verlteersdoorstroming i s op dit gedeelte van de A2.
Dat is het belangrijkste doel. Maar er wordt
ook nadrukitelijk gekeken naar verkeersveiligheid en leefbaarheid.

6.1

Probleemstelling

6.1.IIKernprobleem: bereikbaarheid

In hoofdslult 1 is aangegeven dat er legelijIkertijd negen Startnotities zijn gepubliceerd
voor verschillende deeltrajecten op drie achterlandverbindingen. De directe aanleiding
hiervoor is de constatering dat de doorstroming van hct verlkeer over deze achterlandverbindingen op verschillende plaatsen nu al
problematisch is en in de toel<omst nog verder
onder drulk Ikomt i e staan, zelfs op dceltrajecten waarvoor op dit moment recds verbredingen voorzien zijn. Verslechtering van de
bereikbaarheid van de mainports Amsterdam
I Schiphol, Rotterdam I Rijnmond en de
andere economische centra in Nederland is
het kernprobleem waarvoor in de negen
gestarte procedures een oplossing gevonden
zal moeten worden. OOI( voor de A2
Oudeiirijii - Deil is bercilùbaarheid de kern van
de zaak.
in de afgelopen jaren is de A2 steeds drul<lker
geworden. In de tockomst zal het verlkeer
verder groeien. ondanks allerlei maatregelen
om deze groei af t e remmen (het maatregelenpakket uit het SVV-11). De geplande verbreding naar 2 x 3 rijstrolken is uiteraard gunstig voor de verkeersdoorslroming, maar op
termijn niet toereikend. Blijven maatregelen
achterwege, dan is er OOI( na 2010 spral(e van
een serieus fileprobleem lussen Oudenrijn en
Deil.
Voor de Nederlandse economie is een goede
verlteersdoorstroming op achlerlandverbindingen zoals de A2 van vitaal belang. In het
SVV-II is als norm gesteld dat de congestie-

Ikans op wegvaltlten van de achterlandverbindingen niet groter mag zijn dan 2%. Deze
norm wordt in de nabije toel(oms1 (voor
2010) oolt bij 2 x 3 rijstroken over nagenoeg
de gehele lengte van het traject Oudenrijn Dei1 (ruimschoots) overschreden. Daarom zijn
er maatregelen nodig om de congestiekans op
dit deel van de A2 op een aanvaardbaar
niveau te houden.

6.1.2 Overige problemen

Verkeersveiligheid
Door files op de A2 neemt de verlkeersveiligheid af. Niet alleen op de A2, maar vooral
OOI<op hel onderliggend wegennet. Als er
files staan op de A2 wordt het OOI( drul&er
op hct onderliggend wegennel, omdat automobilisten andere routes gaan zoeken. D i l
zorgt voor een toename van verkeersonveilige
situaties en is OOI( hinderlijk vooi dc omgeving.
Leefbaarheid
Geluidhinder en barrièrewerking voor mens
en dier zijn de belangrijltste problemen in het
vlalk van de leefbaarheid. Daarnaast draagt de
uitstoot van schadelijke stoffen bij aan het
broeiltaseffect, verzuring en lolkale luchtverontreiniging.

6.2

Doelstelling
Tijdens de studie worden verschillende alternatieven uitgewerkt. Maatgevend voor de
selectie en de uitwerking van de alternatieven
is het te bereil(en doel.
De doelstelling voor de A2 Oudenrijn - Dei1
luidt als volgt:
alternatieven rnoetcn een oplossing bieden
voor de huidige en toel<omstige bereikbaarheidsproblemen op de A2 lussen Oudenrijn
en Deil. Concreet betelkent dit dat alternatieven eraan moeten bijdragen dat de congestielkans op de A2 op dit weggedeelte
aan de norm van 2 % uit SVV-I1 voldoet of
deze norm zo dicht mogelijl< nadert. Dit
geldt in elk geval voor het doorgaande verIùeer;
de alternatieven moeten eventuele nieuwe

verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen zo veel mogelijk voorl<omen en indien
mogelijk moeten bestaande problemen verminderen.
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In een aarital gevallen gaat verbetering van
de bereikbaarheid goed samen met de verbe,tering van' bijvoorbeeld verkeersveiligheid en
leefbaarheidsdoelen. Bij een reconstructie kan
bijvoorbeeld de barrièrewerking worden verminderd door de aanleg van veilige onderdoorgangen of de aanleg van ecologische verbindingen.
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Deze karinotitie heeft betrel<l<ingop een
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iracé'dat kortgeleden onderwerp was van
,Tracéwetprocedures om te komen tot de
äanleg,van 2 x 3 rijstroken. Omdat bij deze
,aanleg:gratendeels rekening wordt gehouden
met een mogelijke verbreding, is voor een
groot aantál inpassingsproblemen reeds een
oplossing gev,onden. Mede daardoor heeft
deze stúdibtbt,doel op grond van de huidige
kennis'en haafdígheden opnieuw naar een
optimum voor~'zowe1bereikbaarheid als ieef.baarheid te zoeken. Het garanderen van een
goede doarstroming voor het doorgaande
verkeer, blijft evenwel het belangrijkste uitgangspunt.

7 Alternatieven
In de periode tot 2010 wordt de A 2 tussen
Oudenrijn en Dei1 verbreed tot 2 x 3 rijstroIken. Welke mogelijkheden zijn er om ook
daarna een goede doorstroming van het verkeer te garanderen? Dat Ikan op twee manieren: het asfalt dat in 2010 aanwezig i s beter
benutten of de weg verder verbreden. Tijdens
de studie wordt ook een meest milieuvriendelijk alternatief uitgewerkt.
7.1

Werkwijze bij de selectie en samenstelling
van alternatieven

Uitgangspunten
In hoofdstulk 1 is aangegcven dat deze
Startnotitie tegelijlkertijd met acht andere
Startnotities ter inzage is gelegd - een initiatief in het Iùader van de nota 'Samen Werlken
Aan Bereilkbaarheid' (SWAB). Bij het opstellen
van deze Startnotities zijn algemene uitgangspunten gebruilkt als leidraad voor de selectie
van alternatieven. Van deze algemenc uitgangspunten zijn de volgende van belang in
het gcval van de A2 Oudenrijn - Deil:

I.Als verbreding noodzakelijlk is, wordt alleen
gelkelken naar aansluitende verbreding van
de huidige weg. Hiermee wordt voorlkomen
dat er extra ruimtc tussen wegen wordt
ingesloten en verloren gaai. Nieuwe wegen
en omleggingen zijn niet aan de orde.
2. Als verbreding noodzakelijk is, wordt uitgegaan van vcrbreding op de huidige hoogte
van de wcg. Verdiepte liggingen rijn niet
aan de orde.
3 . Van alic alternatieven wordt de loelkomstvastheid aangegeven. Indien verbredingsalternatieven (zic paragraaf 7.2) zelfs met
één extra rijstroolk in de periode 2010 2020 niet probleemoplossend zijn, worden
OOI<vcrdere verbrcdingen of andersoortige
maatregelen onderzocht.
4. Voor de weggcdecltcn met meer dan drie
rijstrol<en per richting wordt onderzocht of
het scheiden van verlkeer een betere doorstroming oplevert voor alle verlkeer, dan
wel voor specifielke doelgroepen.
Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld hel scheiden van Iùorte- en lange afstandsverkeer, of
het scheiden van vrachtverlkeer f bussen en
overig vcrlkeer.
5. Wisselstrolken (dil zijn strolken die voor de

drulkste richting worden ingezet) zijn alleen
aan de orde bij sterk ongelijl<e verkeersdrukte (per richting) in de spits.
Voor de A2 Oudenrijn - Dei1 is vanzelfspreIkend van belang dat eventuelc maatregelen
voor de periode na het jaar 2010 voortbouwen op de volgende maatregelen die in 2010
al gerealiseerd zullen zijn:
Everdingen - Deil: de verbreding naar 2 x 3
rijstrolken met een ruimtereservering voor
een vierde rijstrook heeft plaatsgevonden;
Nieuwegein - Everdingen: de verbreding
naar 2 x 3 rijstrolken met een ruimtereservcring voor 2 x 4 rijstroken heeft plaatsgevonden, inclusief de bouw van twee nieuwe
Lekbruggen (capacitcit: 2 x 3 t weefvalùIken);
Oudenrijn - Nieuwegein: er is in zuidelijke
richting van Oudenrijn naar de afslag
Nieuwegein een lange uitvoegstroolk (veel
verkeer in deze richting verlaat de A2 reeds
bij Nieuwegein). Het splitsingspunt van
deze uitvoegstroolù bevindt zich Ikort na het
Iknooppunt Oudenrijn.
Voor de alternatieven (zie paragraaf 7.2) die
voorzien in uitbreiding van de infrastructuur,
is het uitgangspunt dat deze uitbreiding zo
veel mogelijk gerealiseerd wordt binnen het
ruimtelijke profiel van dc A2 na realisatie van
de drie bovengenoemde projecten. De
beschikbare ruimte tussen de geluidswerende
voorzieningen is daarbij Ikadersteliend.
Voor de A2 Oudenrijn - Dei1 zijn tenslotte
nog de twee volgende aandachtspunten van
belang:
de beperkte capaciteit op de A27 tussen
Gorinchem en Utrecht (Lunetten) Ikan
gevolgen hebben voor de verlkeersafwilklkeling op de A2 in het Iknooppunt Everdingen.
In de Trajectnota A2 Oudenrijn - Dei1 zal
een verlkeerslùundige gevoeligheidsanalyse
worden uitgevoerd bij wel / geen uitbreiding van de capaciteit ais gevolg van benuttingsmaatregelen van de A27. Tevens dienen maatregelen bestudeerd t e worden om
congestie te voorlùomen wanneer er onvoldoende verkeer afstroomt naar de A27;
in het huidige Iknooppunt Everdingen is
geen uitwisseling mogelijk van de A27-Zuid
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naar de A2-Zuid en vice versa van de A2Noord naar de A27-Noord. Vanuit verkeersmanagement is het wenselijlk dat de ontbrekende lussen aan het knooppunt kunnen
worden toegevoegd. Het centraai-lkunstwerlk in het Iknooppunt biedt voor de A2
slechts ruimte voor 2 x 3 rijstrol<en. Dit
betekent dat een 4 x 2 profiel in het knooppunt leidt tot een omvangrijke reconstructie
van het Iknooppunt.
,
,
'

, ,

Extra verbeter1ng;openbaar vervoer:
,
geen probleemoplossend alternatief
Het voorstel is om een alternatief dat voorna' , méiijk inzet~op
verbetering van het openbaar
,
,:
vervoer (OV) buiten beschouwing te laten.
'

,

,

%,

In eevegrder uitgevoerde vervoerwaarde-

stÚdie (in het kader van de Trajectnota A2

Evèrdingeni- Deii / Zaltbommei - Empel) zijn
de openbaár vervoer-alternatieven voor het
autovervoer onderzocht. Uit deze studie biijlkt
dat Op de parallel aan de A2 gelegen baanvakken vande NS per dag tussen de 35.000
en 50.000 reizigers worden vervoerd.
Daarnaast is er sprake van busvervoer met
een geringere,vervoersomvang. Evenals op
de weg neemt de hoeveelheid reizigers in het
openbaar /ervoer toe. Doel van de vervoerwaarde$tudie'wc$s te ónderzoeken welke bij-,.drage het opcyb~aar:vervoer kan leveren aan
.!h6t,6'bestrijdkn van :de congestieproblematielk
Ó p de'A21, Vit-de studie~biijktdat bij een aan:iieniiji<e veibetering van het openbaar vervger d$:h,ob&lheid,aufokilometers met
siéchts 2% 'afnë6df Een verklaring daarvoor
kan zijn dat ertussen'utrecht en 's-Hertogenbosch sprake is van een relatief open gebied
waar het openbaar vervoer zich minder krachtig Ikan ontwikkelen;

Mocht tijdens de studie meer inzicht ontstaan
in de daadwerlkelijke reductie, dan zullen de
resultaten betrol<l<enworden bij de ontwikkeling van de uit te werlcen alternatieven en
varianten en de beschrijving daarvan in de
Trajectnota.

7.2

Te onderzoeken alternatieven
Voorgesteld wordt om in de studie de volgende alternatieven uit te wericen (zie ook kaart
7.2 Dwarsprofielen):
Referentiesituatie;
Benuttingsalternatief;
Verbredingsalternatief 1 (2 x 4 rijstroken);
Verbredingsalternatief 2-substandaard
(4 x 2 rijstroken binnen de reeds gereserveerde ruimte);
Verbredingsalternatief 2-standaard (4 x 2
rijstrolken met 'normaal' ruimtebeslag);
Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA).

7.2.1 Referentiesituatie
In een Trajectnota moet altijd de zogenaamde
referentiesituatie beschreven worden. Deze
referentiesituatie staat gelijk aan 'niets extra's
doen': maatregeien waarover ai besluiten
genomen zijn (zoals de verbreding naar 2 x 3
rijstroken) worden uitgevoerd, maar er worden geen specifielke nieuwe maatregeien
ingezet om de verlkeersdoorstroming tussen
Oudenrijn en Dei1 verder te verbeteren. Er
komen bijvoorbeeld geen extra rijstroken. Het
doel dat in hoofdstuk 6 gepresenteerd is,
wordt in de referentiesituatie niet bereilkt en
ook niet benaderd.

~~

Rekeningrijden: praktijkervaringen worden
afgewacht
Het Rijù is van plan in eerste'instantie voorai in de Randstad - rekeningrijden k,te.voeren. Hiermee wordt beoogd de hóeveelheid
verkeer tijdens de ochtendspits sterk& seduceren en daarmee files terug tedringetpHoe
effectief rekeningrijden is, is bij,gebrek, aan
pral<tijkervaringen op dit moment n o g niet
,.
goed aan te geven.

-

De pralktijlketvaringen met rel<eningrijden'wo;rden nauwlettend in de gaten gehouden. ~,
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De beschrijving van de referentiesituatie heeft
vooral een methodologische functie: de referentiesituatie vormt de basis voor de onderiinge vergelijking van de andere alternatieven.
De effecten van deze alternatieven kunnen
steeds systematisch tegen de referentiesituatie
worden afgezet. Zodoende wordt duidelijk
welke voor- en nadelen elk alternatief heeft
ten opzichte van de situatie waarin ingrijpende maatregelen achterwege blijven. Ook de
onderlinge verschillen tussen de alternatieven
komen op deze manier zo duidelijlk mogelijk
in beeld.

Itaart 7 . 2 Dwarsprofielen

2x3 rijstroken

2x3 rijstroken
,~

s

l

m

.

m

extra benuttingsmaatregelei

I

2x4 rijstroken

I

4x2 rijstroken
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.2.2 Benuttingsalternatief
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Het is mogelijk de capaciteit van de weg te
vergroten zonder grootschalige ingrepen aan
de weg. Dit voorkomt dat er extra ruimte
nodig is voor de weginfrastructuur en het Ikan
OOI<kostenbesparend werken. Verbetering
van de doorstroming van het verkeer op de
reeds bestaande weginfrastructuur is de
belangrijksfe bouwsteen van het benuttings.alternatief,

,
,, . ,
'
,

'In 'het benuttlngsalternatief vindt na de reeds
.Ijesloten verbreding tot 2 x 3 rijstrolken geen
'
, '
aanyuliendi verbreding plaats. De maatrege,
len zijn :gericht op een optimaal gebruik van
de 2.x 3 rijstroken die in de periode tot 2010
beschikbaar zullen komen (doorstromings- en
bentittingsmaatregelen). Maatregelen die in
, ' 'dit vérband onder meer onderzocht zullen
"warden>zijn:
,

,',

.

Vluchtytrookgebruik: in eerste instantie in
wordt bezien in hoeverre
een ruimer gebruik mogelijl< is en wat de
consequenties van vluchtstrookgebruk zijn
voor bijviorbeeld verkeersveiligheid;
Toeritdoskring: deze techniek zorgt ervoor
dat niet te veel, verkeer tegelijlkertijd de

bestaande weefvak tussen Oudenrijn en
Nieuwegein blijft ook na verbreding uit 2
riistroken bestaan.

x4

7.2.4 Verbredingsalternatief 2-substandaard
(4 x 2 rijstroken binnen de reeds
gereserveerde ruimte)
in dit alternatief Ikomen er tussen Oudenrijn
en Dei1 vier gescheiden rijbanen met ellk twee
rijstrolken: 4 x 2. De lengte van hoofd- en
parallelbanen en uitwisselingspunten wordt
bepaald aan de hand van een optimale verkeersverdeling tussen doorgaand en regionaal
verkeer. Het dwarsprofiel met 4 x 2 rijstroken
moet in dit alternatief passen binnen de
beschikbare ruimtereservering. O p dit
moment is nog niet te overzien in hoeverre er
over het gehele traject een voor de verkeersveiligheid verantwoorde oplossing t e malken
is. Tijdens de studie zal hierin meer inzicht
ontstaan

de'spits, m.ar,,qok

van het aantal benodigde rijstroken wordt
de rijbaan qua indeling aangepast.
Er zijn ook nog andere mogelijkheden aanwezig, die tijdens de,opstellin,g van d,e
Trajectnotaiworden onderiocht',ap~hunvooren nadelen; bijvoorbeeld eeninhaaiverbod
voor het vrachtverkeer'in äe'spits: het^ benuttingsalternatief wordt in de loop van de studie
concreet ingevuld,

7.2.3 Verbredingsalternatief 1 (2

x 4 rijstroken)
,

,

,.

Bij verbredingsalternatief 1,wordt d e A 2 ' ,
Oudenrijn - Dei1 verbreed naar 2, x 4;rijstro-,'
Iken. Het bestaande wegprofiel wordt derhalf
ve uitgebreid met een extra rijstrook: Het
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7.2.5 Verbredingsalternatief 2-standaard (4 x 2
rijstroken met 'normaal' ruimtebeslag)

In dit verbredingsalternatief Ikomen er eveneens vier gescheiden rijbanen met ellk twee
rijstroken. In dit geval is het alternatief echter
gebaseerd op de huidige 'Richtlijn Ontwerp
Autosnelwegen'. Deze richtiijn stelt onder
meer als eis dat er vluchtstroken en een voldoende brede middenberm aanwezig zijn.
Bijgevolg is voor dit alternatief meer ruimte
nodig dan voor het alternatief uit paragraaf
7.2.4.
7.2.6 Meest milieuvriendelijk alternatief
Het is een wettelijke verplichting om in een
Trajectnota een zogenoemd meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) t e presenteren.
In zo'n M M A moeten nadelige gevolgen voor
het woon- en leefmilieu, de natuur en het
landschap voorkomen worden of tot een
minimum beperlkt blijven. Tegelijkertijd moet
een M M A ooi< een realistisch alternatief zijn.
Het heeft bijvoorbeeld weinig zin een M M A
uit te werken dat in vergelijking met de andere alternatieven zeer kostbaar is. Een beiangrijke eis is ook dat het M M A het doel uit

hoofdstuk 6 m o e l bereiken of op z'n minst
benaderen. H e l M M A is, Ikorlom, een redeiijl(
alternatief d a l de verl<ccrsproblcmen oplost
met de minste belasting voor het woon- en
leefmilieu, de natuur en het landschap.

Op dit moment

IS n o g niet bekend hoc het
M M A er concreet u i l zal zien. Het wordt
samengestcid op basis van inzichien die worden verkregen tijdens de effectenbepalingen.
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Effecten

'. , ' ,
.~

In de Trajectnota worden de effecten van de
alternatieven beschreven. Uiteraard gaat
daarbij veel aandacht uit naar de effecten
voor de doorstroming van het verkeer. Maar
ook wordt in kaart gebracht welke gevolgen
de verkeersstromen over de A2 hebben voor
de leefomgeving en op welke manier de
natuur en het landschap beïnvloed worden.
Sommige effecten worden in cijfers uitgedrukt, andere krijgen een 'kwalitatieve'
beschrijving, De informatie over de effecten
heeft als belangrijkste doei een goede onderlinge vergelijking tussen de alternatieven
mogelijk te maken.

,,

, ,
,

8.1

Werkwijze bij de effectbeschrijving

Studiegebied
De Trajectqota moet inzicht geven in de
effecten die de alternatieven hebben voor.
verkeer en vervoer;
ruimtelijke ordening en economie;
woon- en leefmilieu;
natuur en landschap.
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De effecten van de alternatieven verschillen in
reikwijdte. Som'mige effecten manifesteren
zich voora1,binnen de directe omgeving aan
weerszijden van de weg (bijvoorbeeld geiuidhinder).~Andere effecten hebben een veei
grotere. uititraling. Tijdens de studie wordt per
type effect.bepaald hoe groot het studiegebied moet zijn.

Tijdshorizon
Voor elik aiternatief wordt onderzocht wellke
effecten het heeft tijdens de aaniegfase en
weke effecten er zouden zijn wanneer het
betreffende alternatief gereaiiseerd is (de
eindsituatie). Wat een realistische termijn is
voor de realisatie van de alternatieven, i s op
dit moment moeiiijlk aan te geven. in aansiuiting op het M i T 1999 - 2003 is het uitgangspunt in de studie dat het alternatief dat uiteindeiijik de voorkeur krijgt, gerealiseerd
wordt in de periode tussen 2010 en 2020.
Voor effecten waarbij de verlkeersintensiteit
maatgevend is (bijvoorbeeld geluidhinder en
luchtverontreiniging) is het nodig een concreet richtjaar te gebruiken in de voorspellingen. In die gevaiien is het jaar 2020 uitgangspunt
Aanpak: effectbeschrijving in dienst van besluitvorming
Voor de besluitvorming is het beiangrijlk dat
de beschrijving van de effecten het mogeiijlk
maakt de alternatieven t e beoordelen en
onderling te vergelijken. Dat heeft drie gevoigen voor de aanpak:
in de effectbeschrijving moet steeds zo veei
mogelijk worden aangegeven hoe de
betreffende effecten zich verhouden tot de
normen en criteria die zijn af te leiden uit
relevante wetten en beleidsnota's (zie ooi<
de hoofdstukken 2 tot en met 5). Zolang
nog geen beleidsdoelen voor 2020 voorhanden zijn, zuilen hiervoor de doelen voor
2010 worden gehanteerd;
met het oog op de vergeiijkbaarheid van de
alternatieven i s het nodig bij eik alternatief
steeds dezeifde typen effecten te bestuderen, aan de hand van dezeifde effectvoorspeiiingsmethoden;
voor de besluitvorming is het van belang te
weten op wellke punten de alternatieven
wezenlijk van eikaar verschillen in de effecten die ze teweegbrengen. De effectbeschrijving richt zich dan OOI<vooral op de onderlinge verschillen tussen de alternatieven.
Kwantitatieve en kwalitatieve effectbeschrijvingen
Er zijn verschillende manieren om effecten t e
beschrijven: 'Ikwantitatief' en 'Ikwalitatief'. Een
kwantitatieve beschrijving druikt een effect uit
in cijfers, bijvoorbeeld: '6.500 ernstig geiuidsgehinderden', 'een congestiekans van 13%',

' 2 3 hectare areaalverlies voor de landbouw',
'kosten: f 390 miljoen'. Een Ikwalilatieve

beschrijving is in de regel globaler en heeft
een meer 'beschouwend' Ikaralkter. Een Ikwalitatieve beschrijving geeft bijvoorbeeld aan of
er in vergelijlking met de huidige situatie spraIke is van een verbetering of een verslechtering, zonder dat er exacte cijfers gebruikt
worden.

In de volgende paragraaf wordt voorgesteld
bij verschillende soortcn effectbeschrijvingen
te volstaan met Ikwalitatieve beschrijvingen.
Daar zijn verschillende redenen voor. In sommige gevallen is bijvoorbeeld bij de aanleg
van een weg al relkening gehouden met een
mogelijlke verbreding. Dat heeft dan als consequentie dat de ruimtelijke effecten van een
verbreding beperlkt zijn; een gcdetailleerde
becijfering van die eifecten heeft dan weinig
zin. Verder zijn er effecten die zich nu eenmaal moeilijik laten uitdrulklken in harde getallen, zoals effeclen op hei landschap. Ook dan
is een Ikwalitatieve beschrijving nodig.
Voorts speelt het gebruilkelijlke detailniveau in
ecn Trajeclnola een rol. Een Trajectnota
beschrijft altijd alternatieven op hoofdlijnen.
Het zou weinig efficiënt zijn alle alternatieven
stuù voor stulc heel gedetailleerd in te vullen
voordat er een Ikeuzc is gemaalkt. De noodzakelijlke detaillering - en dan uitsluitcnd voor
het alternatief dat de voorkeur Ikrijgt - vindt
pas plaats tijdens de procedurestap ná de
Trajeclnoia, de stap van het zogenoemde
Ontwcrp-Tracébesluit (zie OOI<hoofdstuk 9).
In dat stadium moet er gewoonlijlk het nodige
aanvullende cijfermateriaal beschilkbaar
Iùomen, terwijl deze cijfers nog niet nodig zijn
voor de Ikeuze op hoofdlijnen.

8.2

Te beschrijven effecten

Verkeer en vervoer
Verkeersafwikkeling
De effecten van de verlkcersafwilklkeling van
het hoofdwegennet worden mct behulp van
de congestielkans-methodielk bepaald voor alle
alternatieven. Hierdoor kan het onderscheid
tussen de alternatieven zichtbaar worden
gemaalkt. Door middel van de intensiteit I
capaciteit verhoudingen in de spitsperiode
wordt aangegeven in hoeverre de verlkeersaf-
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wikkeling kwalitatief beter of slechter wordt
ten opzichte van de referentiesituatie. Per
alternatief wordt ook de restcapaciteit in kaart
gebracht.
Verkeersveiligheid
Het effect van de verschillende alternatieven
op de verkeersveiligheid voor de weggebruiIùer zal worden onderzocht. Naast de hoofdweg zal daarbij, indien relevant, ook het
onderliggende wegennet worden meegenomen. Dit onderzoelk zal gebeuren op basis van
Ikengetallen en rlreefrisicowaarden. Voor dit
laatste wordt een inschatting gemaakt van
het aantal slachtoffers, waarna op basis van
het voertuiglkilometrage een risicocijfer wordt
berekend. Uiteraard wordt een relatie gelegd
me1 de landelijlke doelstellingen.

In paragraaf 7.2 is aangegeven waarom openbaar vervoeralternatieven niet worden meegenomen in de Trajectnota. Criteria zoals reistijdverhouding openbaar vervoer I auto en
het aantal reizigers in het openbaar vervoer
zullen daarom niet ondcrscheidend zijn en
niet worden meegenomen.
Omdat de verbreding van de A2 tot 2 x 3 rijstrolken feitelijlk nog niet heeft plaatsgevonden zijn de effecten van sluipverlkcer met
betrelklking tot de Starinotitie moeilijk kwantitatief te beschrijven. Wel wordt in het vervolg
van het onderzoek een Ikwalitatieve beschrijving opgenomen van het sluipverlkeer, veroorzaalkt door congestie op de A2 OudenrijnDeil.
Ruimtelijke ordening en economle
Wonen en werken
De effecten op het ruimtegebruik worden globaal kwalitatief beschreven daar waar dil een
onderscheidend effect is bij een allernatiei.
De effecten op bestaande I geprojecteerde
woningen I bedrijfsterreinen zullen globaal
kwantitatief worden beschreven in de
Trajectnota. De stedebouwlkundige Ikwaliteit
wordt globaal Ikwalitatief beschreven op die
plaatsen waar op basis van een inventarisatie
is gebleken dat het een onderscheidend effect
is. De bovenlokale ruimtelijlke effecten worden globaal Ikwalitatief beschreven op die
plaatsen, waar op basis van een inventarisatie
is gebleken dat het om een onderscheidend
effect gaat.
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EFFECTEN

Economie
Economische effecten Ikunnen worden onderverdeeld naar nationale (directe) en regionale
(indirecte) effecten. De nationale economische effecten worden per alternatief in beeld
gebracht aan de hand van de congestielkans.
Gezien de doelstelling van de studie - congestievrije achterlandverbindingen voor de main,port5 - wordt de kwaliteit van de verkeersaf'wil<l<eling beschouwd als een indicator voor
het economisch nut. O p grond van de congestielkans Ikan het reistijdverlies (met als basis
het aantal voertuigverliesuren) worden
bepaald.
,

De régionaal-economische effecten zijn vooral
Ikwalitatief van aard en betreffen de invloed
van de weg op de economische structuur van
de voorn.aapte werlkgebieden in de omgeving van'de weg. Verschillen in economische
effecten zijn aileen dan te verwachten wan,neer er in een deel van de alternatieven spra'ke i s van hoofd- en parallelbanen, of bij vert schillen in de locatie en het aantal aansluitingen. Dit'is in deze studie het geval.
Daarom zaliin de.Trajectnota worden ingegaan op dei regionaal*economische effecten.

geluidseffecten op aanwezige stiltegebieden.
Gezien de beperkte relevantie voor verbredingen wordt geen aandacht besteed aan cumulatie van geluid. Het aspect trillingen wordt
niet besproICen in de Trajectnota maar wordt
meegenomen als voorwaarde bij het ontwerpen.
Lucht
De effecten voor het aspect lucht worden
onderzocht aan de hand van berelkeningen
met de TNO-methode. M e t het oog op risico's voor de vollksgezondheid wordt het effect
van het wegverkeer op de luchtkwaliteit langs
de weg bereICend. Van de volgende stoffen
worden concentratieberel<eningen uitgevoerd:
NO,. benzeen, benzo(a)pyreen, roet (zwarte
roolk) en fijn stof.
Naast de effecten op de lolkale luchtkwaliteit
heeft de uitstoot van luchtverontreinigende
stoffen door het wegverkeer grootschalige
effecten, die tot uitdrukking komen in Itlimaatverandering, verzuring en vermesting.
Voor de beoordeling hiervan worden totale
emissies bepaald voor het gehele wegtraject
van de stoffen CO,. NO, en Ikoolwaterstoffen.

.~

Woon- én leefmilieu

'

c t geluid wordt in de
akoestisch ruimtebeslag

bet behulp van contouren. Bij
'$an,de cóntouren wordt rekezalkelijke geluidsaf'om in het geval van
reeds aanwezige schermen de eerder vastgestelde grenswaarden te halen. In nog niet eerder afgeschermde situaties wordt uitgegaan
van de noodzakeiijlke geluidsafschermende
maatregelen om zoveel mogelijk de voorlkeursgrenswaarde te halen. Daarbij is het
bestaande maatregelen-niveau, richtsnoer. In
de Trajectnota wordt het akoestisch ruimtebeslag besproken aan de hand van een contouren-kaart met schaainiveau 1:25:000. De
geluidsbeperkende maatregelen worden giobaai beschreven in de Trajectnota. Het deelaspect geluidsgehinderden wordt Ikwalitatief
besproken in relatie t o t het akoestisch ruimtebeslag. Dit geldt ook voor de geluidsgevoeiige bestemmingen (zoals scholen, ziekenhuizen en dergelijlCe). In de Trajectnota, wordt
specifiek aandacht geschonken aan'de

Sociale veiligheid
De beschrijving voor barrièrewerking en
sociale veiligheid in de Trajectnota richt zich
op bestaande en te verwachten Iknelpunten in
het licht van eventueel te nemen maatregelen. In de fase van het Ontwerp-Tracébesluit
wordt uitgebreider aandacht aan deze deelaspecten, evenals aan visuele hinder, geschonIken in het lkader van de inpassing van het
wegontwerp.
Externe veiligheid
De beschrijving van het aspect externe veiiigheid richt zich op het individueel risico en het
groepsrisico. De gevolgen van eventuele ontmenging door alternatieven met doelgroepstrolken worden beschreven in de Trajectnota.
Duurzaam bouwen
De effecten van het aspect duurzaam bouwen
worden niet besproken in de Trajectnota. wel
wordt dit aspect meegenomen bij het ontwerpen en krijgt het bij de uitwerking in latere
fasen aandacht.

Natuur, landschap, bodem en water
Natuur
De Trajectnota biedt inzicht in de relevantc
effecten voor de natuur (flora, íauna en ecologie). Efíecien als gevolg van toenemend
ruimtebeslag worden globaai Iùwantitaticf (in
hoeveclheid hectares) beschrevcn. Bij diverse
instanties wordt nagcgaan of zij gegevens
bcschilkbaar hebben ovcr eventuele bijzondere
gebieden of bijzondere soorten die vcrnictigd
oí bcdreigd worden. Versnippering en verstoring wordt alleen beschreven voor die gebieden waar extra effecten voor belangrijlke ecologische verbindingen en f of waardevolle
soorten zijn t c verwachten. Indien ten behoeve van de alternatieven veriichling langs het
traject oí delen daarvan noodzalkelijlk is, zullen
de effecten daarvan op de fauna in beeld
worden gebracht. De mogeiijlkhedcn ter voorIkoming o f beperlcing van efíccten. maar OOI(
ter vermindering van reeds bestaande knelpunten, zullen worden onderzocht in het licht
van te nemen mitigcrende en, indien nodig,
compenserende maatregeien.
Landschap
Aan de hand van een inventarisatie van landschap, cultuurhistorie, archcologie en geomorfologie wordt verkend waar bijzonderc of
waardevollc obicctcn en gebieden liggen. In
de cffcctbeschrijving ligt het accent op deze
objectcn en gebieden. De iandschappelijlke
inpassing is een beiangrijlc aandachtspunt tijdens vervolgstappen in het besluitvormingsproces. Bi] het gedetailleerde ontwerp wordt
gebruiù gemaalkt van landschappelijlkc kennis
en een landschappelijke visie.

Bodem en water
Relevanie cffectcn voor bodem en water w o r den beschreven in de Trajectnota. De grondwaterspiegel wordt in Ikaart gcbracht teneinde
te Iùunnen aangcven of, en ZO ja waar, een
eventueel te graven cunct dc grondwaterspiegei doorsnijdt. In die gcvalien worden de
effecten van die doorsnijding(en) op de
grondwaterstand en de grondwalerhuishoud i n g Onderzocht en in de Trajectnota beschreven. Daarnaast warden de bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden, alsmede
waterwingebieden, in Ikaart gcbracht om
mogeiijlke Iknelpuntcn t c invcnlariseren. In de
fase van het Ontwerp-Tracébesluit zal in het
Iùader van mitigerende maatregelcn worden
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aangegeven o p welke wijze negatieve cffecten op het gebied van bodem en water worden voorlkomen.

Procedure en planning
De Tracéwetprocedure bestaat uit een aantal
stappen. De publicatie van deze Startnotitie i s
de eerste stap. De Startnotitie geeft aan
welke alternatieven en effecten Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland w i l gaan onderzoeken in de studie naar het deel van de A2
tussen Oudenrijn en Deil. Tot 30 september
1999 kunt u schriftelijk op dit voorstel reage-

ren.
9.1

De Tracéwet en afstemming met andere regelingen
Deze Startnotitie markeert het begin van een
besluitvÓrmingsprocedure waarvoor de regels
zijn vastgelegd in de Tracéwet. De Tracéwetprocedure heeft als doel te bevorderen dat de
besluitvorming zo zorgvuldig mogelijlk verloopt. Daartoe is in de wet onder meer geregeld dat er Op verschillende momenten
inspraak mogelijk is voor burgers en belangengroeperingen, alsmede overleg met
betrokken overheidsinstanties. OOI<moet op
verschiilende momenten advies gevraagd
worden aan, deskundigen.
. ,
In de Tracéket zijn twee andere regelingen

6 'äe.regeling

voor de, milieu.effectrapportage
'u,it,de .Wet Milieubeheer;
dé,planplogische.regeling uit de Wet op de
.Ruimte(ijke~Ordening.
,
"

,

,

,

.,

Verder gaat de Tracéwet in op vergunningen
en ontheffingen die voor de uitvoering van
het besluit nodig zijn.
De minister van V & w is samen met de minister van VROM verantwóordeiijk voor het uiteindelijlke besluit. Beide ministers vertolken in
de procedure de rol van 'bevoegd gezag'.
Provincies, regionaal openbare lichamen,
gemeenten en waterschappen worden bij de
besluitvorming betrolklken, omdat het project
raalkvlaikken heeft met hun beiangen,~Mocht
de besluitvorming in een impasse geraken,
dan biedt de Tracéwet de betrokken ministers
de mogelijkheid knopen door te hakken.
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Stappen in de procedure
Hieronder volgt een overzicht van de proce.
durestappen. Het schema in deze paragraaf
laat deze stappen zien.

Stap 1: Startnotitie
De Startnotitie is opgesteld door de initiatiefnemer, Rijkswaterstaat directie OostNederland. De Startnotitie wordt door het
bevoegd gezag gedurende vier weken ter
inzage gelegd.
Stap 2: Inspraak. advies, richtlijnen voor de
Trajectnota
Zolang de Startnotitie ter inzage ligt, kan
iedereen schriftelijlke inspraakreacties indienen
(zie paragraaf 9.3 voor termijn en adres). De
inspraakronde in dit stadium van de procedure is vooral bedoeld om inzicht t e Ikrijgen in
de ideeën van beiangstellenden en betrokkenen omtrent de alternatieven en effecten die
onderzocht moeten gaan worden. De vraag
welk besluit de ministers zouden moeten
nemen, Ikomt pas later aan de orde.
De inspraalweacties worden gebundeld en ter
inzage gelegd. De reacties worden voorts
overhandigd aan de Commissie voor de
milieu-effectrapportage. Deze Commissie van
onafhankelijke milieudeslkundigen brengt aan
het bevoegd gezag een advies uit over de
'richtlijnen voor de inhoud van de
Trajectnota'. Het bevoegd gezag stelt, mede
op basis van de inspraalkreacties en het advies
van de Commissie, vervolgens de richtlijnen
vast. Daarna Ikan het opstellen van de
Trajectnota van start gaan.
Stap 3: Trajectnota
Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland is als
initiatiefnemer verantwoordelijk voor het
opstellen van de Trajectnota. De richtlijnen uit
stap 2 zijn daarbij het uitgangspunt. De drie
belangrijlkste onderwerpen in deze Trajectnota
zijn:
een analyse van huidige en toekomstige
problemen;
een beschrijving van de mogelijke opiossingen waaruit bij de besluitvorming gelkozen
Ikan worden: de alternatieven;
een overzicht van de effecten van ell< van
deze alternatieven voor onder meer het ver-

lli

keer en het milieu.
Tijdens het opstellen van de Trajectnota wordt
regelmatig overlegd met verschiiiende betrolcken partijen: gemeenten, provincies, waterschappen, enzovoort. is de Trajectnota
gereed, dan biedt de initiatiefnemer het document aan het bcvocgd gezag aan. Als de nota
in de ogen van het bevocgd gezag voldoende
Ikwalitcit heeft, dan wordt hij ter inzage
gelegd.
Stap 4: inspraak, advies en toetsing
De Trajectnota ligt minimaal acht weicen ter
visie, Gedurende deze periodc zijn er informatiebijeenlamsten waar de inhoud van de nota
wordt toegelicht. Voorts is cr de mogelijkheid
om inspraal<reactiesin t e dienen. Dat kan
zowel schriftelijk als mondeling (tijdens speciaal daartoe georganiseerde hoorzittingcn). De
centrale vragen tijdens derc inspraalkronde
zijn:
is de milieu-informatie in de Trajectnota
corrcct en volledig genoeg om er een
besluit op te Icunnen baseren;
welk van de beschreven alternatieven verdient de voorlceur?

In dit stadium wordt tevens overlegd met de
besturen van de bctroklcen gemeenten, regionaal openbare lichamen, provincies en waterschappen. Aan de betrolklken bestuursorganen
wordt specifielc gevraagd aan te geven:
wellce altcrnatieven passen in het ruimtelijk
beleid;
naar wellc alternatief de voorI<eur uitgaat.
Direct na de inspraalcronde wordt wederom
de Commissie voor de milieu-efíectrapportage
ingeschakeld. Zij toets1 de milieu-informatie in
de Trajectnota op juistheid en volledigheid.
De Commissie spreelct geen voorkeur uit voor
een bepaald alternatief, maar Ikijkt uitsluitend
naar de kwaliteit van de milieu-informatie. De
Commissie presenteert haar oordeel in een
zogenoemd toetsingsadvies.
Verder brengt het Overlegorgaan
Verlkeersinírastructuur (OVI) ccn Rapport van
bevindingen uit aan de ministcr van V&W.
Het OV1 is een overlegplatform waarin tai van
maatschappelijke organisaties en belangen-

groeperingen vertegenwoordigd zijn en waarin beieidsvoornemens van de minister van
V&W beoordeeld worden.
Stap 5: Besluitvorming (Ontwerp-Tracébesluit en
Tracébesluit)
Op basis van de informatie uit de Trajectnota,
dc inspraakreacties en de adviezen stelt de
minister van V&W, in overeenstemming met
de minister van VROM, een voorlceursalternaticf vast. Dit wordt uitgewerkt in een Ontwerp-Tracébesluit. Aan de betrolckcn provincies, gemeenten en waterschappen wordt
gevraagd t e rcageren en, voor zover van toepassing, aan t e geven o i zij bereid zijn hct
geùozcn alternatief in hun streel<- en bestemmingsplannen op te nemen. Belangstcllenden
en betrokkenen Ikunnen in dit stadium
opnieuw zowcl schriftelijk als mondeling
insprelcen.
Daarna neemt de ministcr van V&W, in overeenstemming met de minister van VROM, het
definitieve Tracébesluit. Wanneer er nog gccn
overeenstemming is bereikt met de andere
betrokken bestuursorganen geeft de minister
van VROM tegelijlkertijd een 'aanwijzing' tot
planologische medewcrlcing aan inpassing van
het tracé. Tcgen het Tracébesluit en dc eventuele aanwijzing is beroep mogelijk bij de
Afdeling Bestuursrechtspraalc van de Raad van
State.
Stap 6: Planologische inpassing en vergunningen
Als de ministers besluiten tot reconstructie
van de weg, dan moeten de betrolclen provincies en gemeenten het gelcozen alternatief
planologisch inpassen. Verder moeten de
benodigde vergunningen verleend worden.
Tijdens deze procedurestap is geen bczwaar
meer mogelijlc tegen beslissingen die dcel uitmaken van het Tracébesluit. De afweging
daarover heeft immers dan al plaatsgevonden
(stap 5 ) .
Stap 7: Realisatie en evaluatie
Indien een Tracébesluit tot reconstructie van
de weg Is genomen en de relevante procedures zijn doorlopen, kan de realisatie plaatsvinden. Het bevoegd gezag moet dan de feitelili(
optrcdende milieugevolgen van dc activiteit
vergelijken met de in de Trajectnota voorspelde effecten. Hiertoe wordt tezamen m e t het
Tracébesluit een evaluatieprogramma opge-
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p p e n i n de proce iure

Stap

1 Ctartnotitie

2 inspraak en vaststellen

richtlijnen MER

Insprelkers

Cie-m.e.r.

informatie en
inspraalc

Advies voor
richtlijnen

+

$.

3 TrajectqatalMER

Opstellen Trajectnota/MER

J.
Minister legt TrajectnotalMER ter visie

J.

4 Inspraak, toetsing

en advisering

I

informatie en
inspraak

I

J.

Advies Cie-m.e.r.
over het MER

,

J.

I

Voorkeur van
besturen over
de nota

Standpunt ministers van V&W en VROM

$.

5 Besluitvorming

*

Ontwerp-Tracbbesiuit ter inzage
I

Oordeel van besturen over Ontwerp-Tracébesluit

Minister neemt Tracébesluit
6 Planologische inpassing
en vergunningen

verlenen benodinde vernunninEen

t
7 Realisatie en evaluatie
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steld. Tevens wordcn de 'ieemten in Ikennis' in
de beschouwing betrolkken. In dit programma
is bepaald hoc en op welke termijn er onderzoel< vcrricht gaat worden. Als de gevolgen
ernstiger zijn dan verwacht, Ikan het bevoegd
gezag nadere maatregelen nemen. Het evaluatieverslag wordt ter visie gelegd.

9.3

Hoe Ikunt u reageren?

In deze Startnotitic is aangegeven welke
alternaticven en effecten Rijl<swaterstaat
directie Oost-Ncderland w i l gaan onderzoeIken in de studic naar dc A2 Oudenrijn - Deil.
Tijdens de inspraalcrondc over deze
Slartnotitie Iùunt u op d i t onderzoel<svoorstel
reageren. De inspraaldermijn loopt af op
30 september 1999. Vóór deze datum m o e l
u u w inspraakreactie opsturen naar:
Inspraakpunt A2 Oudenrijn - Dei1
I<neuierdijl< 6
2514 EN DEN HAAG
Zoals reeds vcrmeld in hoofdstui< 1: hij de
inspraaic in dit stadium van dc procedure
draait h e i n o g niet om de vraag welk besluit
het bevoegd gezag Z O U moeten nemen. Die
Ikwestie Iùomt pas aan de orde in de tweede
inspraakrondc, na de publicatie van de
Trajectnota. Inspraakreacties naar aanieiding
van deze Startnotitie zijn vooral bruikbaar
wanncer ze het Iùaralùter hebben van concrete
voorstellen voor te ondcrzoelùen alternatieven
en effecten. U w reactie is van harte welikom!
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Verklaren de woorden Iijst
Aansluiting
Achterlandverbindingen

Alternatieí
Archeologic
Barrièrewerking
Benuttingsalternatieí

Bereil(baarheid
Bevoegd gezag

Bufferzone

Capaciteit van een weg

co
co2
Commissic m.e.r.

Compenserende maatregel

Congestie
Congestiekans

Corridor
Cultuurhistorie

dB(A)
Doelgrocpcnstroolk
Doelgroepvoorziening
Ecologische verbindingsrone

Plaats waar een autosnelweg aansluit op het onderliggend wegennet of
op een andere autosnelweg.
Term uit het SVV-II. Bepaalde autosnelwegen zijn aangewezen als achterlandverbinding. Deze wegen vormen verbindingen tussen de mainports (Rotterdam I Rijnmond en Amsterdam I Schiphol) en het
Nederlandse "achterland": Duitsland en België.
Een samenhangend palklcet van maatregelen dat samen een mogciijike
oplossing vormt.
Wetenschap van (oude) historie die zich baseert op bodemvondsten en
opgravingen.
Doorsnijding van landschappen en natuur door infrastructuur (wegen.
spoorlijnen).
Alternatieí waarbij de capaciteit van de weg wordt vergroot door het
reeds aanwezige asfalt intensiever t e gebruken, bijvoorbeeld door
gebruik van de vluchtstroolk voor het verlkeer.
De manier waaróp en de tijd waarin een locatie te bereiken is.
Eén of meer overheidsinstanties die bevoegd zijn om over de activiteit
van de initiatiefnemer het besluit t e nemen waarvoor de Trajectnota
wordt opgesteld. In dit geval de minister van V&W en de minister van
VROM.
Een langs een t e beschermen gebied liggende zone die schadelijlkc
invloeden tegenhoudt of verwerlct (bijvoorbeeld een bos of een reelCs
wcilanden tussen een snelweg en een natuurgebied).
Het maximale aantal motorvoertuigen dat in een bcpaalde tijd een punt
van een weg kan passeren.
I<oolmonoxide, voor de mens giftige stof.
I<ooldioxide, stof die bijdraagt aan het groter worden van het broeikaseffect.
M c.r = milieu-effeclrapportage. De Commissie m.e.r. is een landelijke
commissie van onafhankelijlke milieudeslkundigen. Zij adviseren het
bevoegd gezag ovcr de richtlijnen voor de Trajectnota en over de kwaliteit en volledigheid van de milieu-informatie in het rapport.
Maatregelen waarbij in ruil voor het aanbrengen van schade aan natuur,
recreatie, landbouw of bosbouw op de ene plaats, (mogelijkheden voor)
vervangende waarden elders worden gecreëerd.
Sneiheidsverlaging en filevorming.
Percentage van de per etmaal passerende hoeveelheid verkeer dat hindei
ondervindt van files. Voor het hoofdwegennet wordt als norm 5 % aangehouden; voor achterlandverbindingen 2%.
Een stroolk of gebied tussen twee Ikernen waarover vervoer via vcrschillende routes en met verschillende vervoerwijzen kan plaatsvinden.
Wetenschap die zich bezighoudt met het ontstaan van het cultuurlandschap en met de overblijfselen die naar de bewoningsgeschiedenis verwijzen.
Maat voor het geluidsdrulmveau waarbij een (frequentie-afhanldijl<e)
corrcctie wordt toegepast voor de gevoeligheid van het menselijlk oor.
Rijstroolk of oprit bestemd voor een bepaalde categorie verkeersdeelnemers (bijvoorbeeld lijndienstbussen of vrachtwagens).
Voorziening bestemd voor speciale categorieën verkeer.
(Ecologisch) gebied of structuur die verbreiding, verplaatsing en uitwisseling van soorten tussen verschillende kerngebieden mogelijk maakt.
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Geluidsbelasting
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Celuidsgehinderden

6eomótfoiogie
Cevoelighéidsa'nalyse

Crenswaárde
Groepsrisico

'
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Hydrologie,
individueel .risico

.
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'

infrastructuur

,

;'

M.e.r.

M.e.r.-procedure

~

Maaiveid
Mainport
Meest Milieuvriendelijk
Alternatief
MER
Milieu-effectrapport

Milieu-effectrapportage
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Ecologische Hoofd Structuur; samenhangend stelsel van kerngebieden.
natuurontwilklkelingsgebieden en verbindingszones dat prioriteit Ikrijgt in
het natuur- en landschapsbeleid van de rijksoverheid.
Uitstoot of lozing van stoffen, geluld of licht.
Het risico op en rond de weg, door het vervoer van (gevaarliji<e) stoffen
over die weg.
In nationaal of regionaal opzicht zeer waardevol geologisch, geomorfologisch en / o f bodemkundig object.
de waarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde
plaats (afkomstig van bepaalde geluidsbronnen).
Mensen die last hebben van het geluid. Het aantal wordt berelkend uit
een gegeven verhouding tussen ernstig gehinderden, gehinderden en
matig gehinderden per geluidsbelastinglklasse van 5 dB(A).
Wetenschap die zich bezighoudt met de ontstaanswijze, vorm en
opbouw van het aardoppervlal<.
Analyse van de mate waarin de uitkomsten van een analyse beïnvloed
worden door verandering in hetzij de gebruilkte feitelijke gegevens, hetzij
de vooronderstellingen waarvan bij het gebruik van die gegevens is uitgegaan.
Kwaliteitsniveau van water, bodem of lucht, dat ten minste moet worden
bereild of gehandhaafd.
I<ans per jaar dat een groep personen in één keer overlijdt door een
ongeval met gevaarlijke stoffen. Zie ook 'individueel risico'.
Wetenschap die zich bezighoudt met de eigenschappen van het water
op aarde.
i<ans per jaar dat één persoon overlijdt door een ongeval met gevaarlijke
stoffen.
Het geheel aan wegen, vaarwegen, spoorlijnen, leidingen enzovoorts
waarlangs iets of iemand wordt verplaatst.
Het gebied waarbinnen de mogelijike alternatieven en varianten toegepast Ikunnen worden.
Het gebied waarbinnen de effecten Ikunnen optreden als gevolg van de
wegverbinding tussen twee plaatsen of punten.
Omhooggerichte grondwaterstroming.
Term uit het SVV-ii, waarmee de lkwaiiteit van de woon- en leefomgeving van mensen en andere organismen wordt aangeduid.
Milieu-effectrapportage. Een in de wet voorgeschreven procedure, als
hulpmiddel bij de besluitvorming over ingrepen die grote gevolgen voor
het milieu kunnen hebben.
Procedure van milieu-effectrapportage; bestaat uit het maken van het
milieu-effectrapport, het beoordelen en het gebruilken van het milieueffectrapport in de besluitvorming.
het natuurlijk terreinoppervlak.
,Belangrijke toegangspoort tot Europa: in Nederiand zijn dit Rotterdam /
Rijnmond en Amsterdam / Schiphol.
Alternatief opgesteld met het doel zo min mogelijk schade aan het milieu
toe te brengen, dan wel zo veel mogelijl< verbetering te realiseren

Zie:.milieu-effectrapport.
Een ópenbaar document als gevolg van de m.e.r.-procedure, waarin de
miiieugevóigen van een voorgenomen activiteit en een aantal aiternatieven daarvoor systematisch en objectief worden beschreven. Afgelkort
,MER. B i j grote infrastructuurprojecten wordt deze rapportage geïntegreerd 'opgenomen in de Trajectnota/MER
Een in de wet voorgeschreven procedure, ais hulpmiddel bij de besluit-
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Ministerie van V&W
Ministerie van VROM
Miligerende maatregel
MMA
Mobiliteit
Mvt
Natuurontwil(lùelingsgcbied

NMP
NO,
NVVP
Onderliggend wegennet
OV
OV-assen
OV1
Rail 21
Referentiesituatie
Richtlijnen

Ruimtebeslag
RVVP
502
Sociale veiligheid

Stadsregio

Startnotitic
Stedelijlù Iknooppunt
Stiltegebied

Subjectievc verkeersveiligheid
s v v - II
SWAB
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vorming over ingrepen die grote gevolgen voor het milieu Iùunnen hebben. AfgeICort t o t m.e.r.
Ministerie van Vcrlùeer en Watcrstaat.
Minislerie van Voll<shuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Maatregel die de nadelige gevolgen van de voorgenomen activiteit voor
het milieu voorkomt oí beperkt.
Meest Milieuvriendelijk Alternatief.
l i e t verplaatsingspatroon van mensen en goederen.
Motorvoertuigen.
Gcbied, vastgclcgd in EHS of CHS, dat kansen biedt voor hct ontwilùkelen van natuurwaarden van (inter)nationale beteùenis of voor het aanzienlijiù vcrhogcn van dc bestaande natuurwaardcn.
Nationaal Milieu beleidsplan.
Stildofoxiden. belrol<ken bij onder meer verzuring.
Nationaal Verlùeers- en Vervoersplan: een actualisering van het SVV-II. Dit
plan is nog niet af, maar er zijn wel al gegevens beschil(baar voor studies.
Alle wegen in het studiegebied, behalve de auto(sne1)wegen (=hooídwegen, lol<ale wcgcn en overige wegen)
Openbaar Vervoer.
Openbaar Vervoer-assen. Dergelijke assen bestaan bijvoorbeeld uit een
hoogwaardige bus- of spoorverbinding.
Overlegorgaan Verkeersinfrastructuur.
LandelilIC plan voor de verbetering van het openbaar personenvervoer
per trein.
De situatie zoals die zou zijn als er niets extra's aan de weg gedaan zou
worden en alleen het huidige beleid zou worden uitgevoerd.
Voor het project geldende, inhoudelijlùe eisen waaraan de
TrajectnotalMER moet voldoen; deze hebben onder andere betrelùking
op de te beschrijven alternatieven en (mi1ieu)efíecten; ze worden opgesteld door het bevoegd gezag.
De fysielce ruimte die nodig is voor de aanleg en inpassing van een alternatieí oí variant.
Regionaal Verlùeers- en Vervoersplan. Plan waarmee i o l d e overheden
invulling geven aan het landclijlù bclcid.
Zwaveldioxide, betrolCken bij onder meer verzuring.
De mate waarin mensen die fietsen of wandelen zich vrij van confrontatie mct geweid ergens Iùiinnen bewegen.
Gebied van íunciioneel en / of ruimtelijk samenhangende Ikernen rond
één oí meer centrale steden, dat als beleidsmatig uitgangspunt is g e l a
zen bij de formulering van het verstedelijl<ingsbeleid. (bijvoorbeeld:
Stadsregio Eindhoven)
Een notitie waarin het wat, hoe, waarom en waar van de plannen is
beschrcvcn; vormt de formele start van de m.f.r.-procedure.
Term uit de Vierde Nota RuimtelijlCe Ordening Extra. Stad met een bijzondere betekenis op nationaal, provinciaal en l of regionaal niveau.
Een door de provincie aangegeven gebied waarin de geluidsbelasting
door toedoen van menselijlCe activiteiten zo laag dient te zijn, dat de
natuurlijiùe geluiden niet of nauwelijlùs worden verstoord.
De beleving van verlùeersveiligheid.
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer. Een in 1990 verschenen
rijl<snota over hel beleid op gebied van Verkeer en Vervoer in Nederland.
Samen WcrlCen Aan Bereilhaarheid (nota)
Transport In Balans, landelijl<everkeersnota over de ontwil<kelingvan
goederenvervoer en dc rol daarin van spoorwegen en scheepvaart.
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Verloop van de weg, spoorweg of waterweg in het terrein.
Besluit over de maatregelen voor een tracé op grond van de Trajectnota,
adviezen en inspraaltrondes.
Besluitvormingsprocedure voor onder andere rijkswegen projecten; de
m.e.r.-procedure is hierin opgenomen.
Document waarin de studieresultaten van de infrastructuurprojecten zijn
vastgelegd.
Studie waarin van alternatieve oplossingen de milieu- en andere effecten
als verkeer en vervoer en economie worden onderzocht; wordt uitgevoerd als onderdeel van de Tracéwetprocedure.
Mogelijkheid waarbij de huidige weg verbreed wordt.
Hoeveelheid verkeer uitgedrukt in motorvoertuigen per tijdseenheid
(dag, uur), dat een bepaald punt passeert.
Document dat voorafgaand aan een Trajectnota wordt geschreven,
waarin de huidige en toekomstige problemen worden geïnventariseerd.
Doorsnijding van natuurgebieden, verbindingszones en leefgebieden van
flora en fauna.
Negatieve effecten van geluid, licht en trillingen op zowel het woon- en
leefmilieu als het natuurlijke milieu.
Proces waarbij zuurvormende stoffen, afkomstig van industrie, verICeer
en landbouw invloed uitoefenen op ecosystemen.
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra.
Zie capaciteit.
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