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1 Ontwerp-besluit

Ter voorbereiding van het wegaanpassingsbesluit in de zin van artikel 9, eerste
lid van de Spoedwet wegverbreding stel ik hierbij het ontwerpwegaanpassingsbesluit vast betreffende de aanpassing van de A27 Gorinchem Noordeloos van km 37,3 tot km 43,0 waarbij aan de linkerzijde van de
Hoofdrijbaan Rechts (de oostelijke rijbaan, in noordelijke richting) een
plusstrook wordt aangelegd. Het betreft projectnummer 22 van de bijlage,
onder B, bij de Spoedwet wegverbreding.
Dit ontwerp-wegaanpassingsbesluit, dat bestaat uit: de (ontwerp)besluittekst
(I), de toelichting (II) en de overzichts- en de 6 detailkaarten (III), bevat de
voorgenomen noodzakelijke maatregelen. Het ontwerp-besluit gaat vergezeld
van een drietal bijlagen.
Artikel 1
Aanpassingsmaatregelen
O p het wegvak Gorinchem - Noordeloos wordt naast de linkerrijstrook van de
oostelijke rijbaan (in noordelijke richting) een plusstrook ingericht. In de huidige
situatie bestaat de oostelijke rijbaan van de A27 tussen km 37,3 en km 42,9 uit
een wegvak van 2 rijstroken met een vluchtstrook. In de nieuwe situatie zal
met de plusstrook dit wegvak in de spitsperiode bestaan uit 3 rijstroken met
een vluchtstrook. Ten behoeve van de plusstrook wordt over het grootste
gedeelte van het traject aan de rechterzijde van de oostelijke rijbaan tussen km
37,3 en km 42,9 extra wegverharding aangebracht met een breedte van circa
1,2 meter en vindt een herindeling plaats van de bestaande rijstroken.
De plusstrook heeft een breedte van 2,75 meter. De midden- en de
rechterrijstrook hebben een breedte van respectievelijk 3,50 m en 3,45 meter.
De aanpassingen vinden plaats op Rijkseigendom. De aanpassingsmaatregelen
zijn weergegeven op de detailkaarten die deel uitmaken van dit besluit.
Artikel 2
Bijkomende infrastructurele voorzieningen
a. Ten behoeve van de doorstroming en de verkeersveiligheid wordt de afrit
Noordeloos verlengd met circa 100 meter van km 42,5 tot km 42,6.
b. Ter plaatse van de afrit Noordeloos wordt van km 42,15 tot km 42,70
circa 2,5 meter extra wegverharding aangebracht in de buitenberm en
wordt over een lengte van circa 200 meter een verticale grondkering
geplaatst.
c. Direct voorbij de afrit Noordeloos wordt van km 42,7 tot 42,9 circa 3,0
meter extra wegverharding aangebracht in de buitenberm en wordt over
een lengte van circa 200 meter een verticale grondkering geplaatst.
d. Ten behoeve van de verkeersveiligheid wordt langs de uitvoegstrook bij
Noordeloos een verharde ongebonden berm met een breedte van 2 meter
aangelegd.
e. Ten behoeve van de verkeersveiligheid wordt ter plaatse van de twee
aanwezige viaducten (Dorpsweg en Groeneweg) de vluchtstrook achter
de pijlers van deze viaducten langs aangelegd. Er moet hiervoor 3,5 meter
extra wegverharding worden aangebracht tussen km 38,7 en 38,9, en
tussen km 40,3 en km 40,5. Daarnaast dient er in het talud van de
landhoofden van de viaducten een verticale grondkering te worden
opgenomen.
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f.

Omdat, net als in de huidige situatie, de lijnbussen ontheffing hebben om
bij filevorming over de vluchtstrook te rijden wordt ter verbetering van de
verkeersveiligheid op de oostelijke rijbaan een pechhaven aangebracht
met een lengte van 100 meter en een maximale breedte van 3,50 meter
De pechhaven wordt aangelegd tussen km 41,3 en km 41,4.

Artikel 3

Openstelling pjugfcaofc

De plusstrook wordt alleen opengesteld wanneer het aantal voertuigen op het
betreffende wegvak boven het aantal van 3.000 voertuigen per uur stijgt. De
plusstrook wordt weer gesloten wanneer het aantal voertuigen op het wegvak
onder het aantal van 3.000 voertuigen per uur daalt. De plusstrook is gesloten
tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
Artikel 4
VerkeersveiligheiH<;maat p| .
a
Er wordt, zoals hiervoor bij artikel 2 onder f, reeds is aangegeven, een
pechhaven aangelegd die wordt voorzien van een praatpaal.
Gedurende de periode waarin de plusstrook geopend is, wordt de
maximumsnelheid op het gehele onderhavige wegvak verlaagd van 120
km per uur naar 100 km per uur.
c
Er zal visuele inspectie van de plusstrook en de pechhaven plaatsvinden.
rfg

d.

e.

f

n

Ten behoeve van de zkhtbaarheid voor de weggebruiker wordt de
dynamische bebording waarop opening en sluiting van de plusstrook zijn
aangegeven hoog geplaatst op masten of portalen.
Ten behoeve van een eenduidig wegbeeld en de landelijke uniformiteit
daarin wordt zorggedragen voor uniformiteit in bebording,
bewegwijzering, signalering, markering, etc. en voor uniformiteit bij de
keuzepunten en het begin- en eindpunt van de plusstrook.

Artikel 5

Maatregelen voor geluid

Vanwege de overschrijding van 70 dB(A) bij 2 woningen wordt over een lengte
van 500 meter van km 40,25 tot km 40,75 over de gehele breedte op de
oostelijke rijbaan (in noordelijke richting) een geluidsreducerend wegdek
aangebracht met minimaal de akoestische kwaliteiten van dubbellaags Zeer
Open Asfalt Beton (ZOAB).
Artikel 6

Maatregelen voor natuur

De bermsloot langs de oostelijke rijbaan krijgt tussen km 38,94 en km 40,34
een natuurvriendelijke oever aan de rijkswegzijde.
Artikel ?
Maatregelen watercompensatie
Door de aanleg van een natuurvriendelijke oever tussen km 38,94 en km 40,34
wordt het waterbergend vermogen uitgebreid met minimaal 723 m .
3

Artikel 8
Maatregelen afstromend wegwater
Parallel aan de verticale grondkeringen (van km 42,5 tot 42,7 in de buitenberm
langs de afrit Noordeloos en van km 42,7 tot 42,9 in de buitenberm langs de
hoofdrijbaan) wordt een grindkoffer met een drain aangelegd.
Artikel 9

NadeelcompensatiP

Voor zover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van het onherroepelijke
wegaanpassingsbesluit of ten gevolge van een onherroepelijk besluit ter
uitvoering van het wegaanpassingsbesluit als bedoeld in artikel 7, eerste lid van
de Spoedwet wegverbreding schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of
niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, en ten aanzien waarvan de
vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd, zal hem op zijn
verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding worden toegekend.

OWAB A27 Gorinchem - Noordeloos in noordelijke richting

4

Ter zake is de Regeling Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 van
toepassing. Voor kabels en leidingen is de Regeling nadeelcompensatie kabels
en leidingen 1999 van toepassing.
Een verzoek om schadevergoeding kan worden ingediend vanaf het moment
dat het wegaanpassingsbesluit is vastgesteld. De beslissing op een verzoek om
schadevergoeding zal niet eerder worden genomen dan nadat het
wegaanpassingsbesluit of uitvoeringsbesluit onherroepelijk is geworden.

11 februari 2004,
DE MINISTER V A N VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze
DE DIRECTEUR-GENERAAL PERSONENVERVOER,
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2 Toelichting op het ontwerp-wegaanpassingsbesluit

2.1

Aanleiding tot het project

De Spoedwet wegverbreding bevat regels ter bespoediging en vereenvoudiging
van procedures met het oog op het vergroten van de capaciteit van een aantal
hoofdwegen door middel van een betere benutting en verbreding van die
wegen.
De huidige regelgeving voor aanpassingen aan het hoofdwegennet kent een
procedure die veel tijd in beslag neemt. Deze procedure geldt zowel voor de
aanleg van wegen als voor wegverbredingen. Dat betekent dat ook voor een
relatief eenvoudige ingreep een lange procedure doorlopen dient te worden.
Teneinde eenvoudige ingrepen in filegevoelige onderdelen van het
hoofdwegennet mogelijk te maken is een snellere procedure nodig die in
specifieke regelgeving is vastgelegd. De Spoedwet wegverbreding voorziet in
die snellere procedure. De bijlage bij de Spoedwet wegverbreding bevat een
limitatieve opsomming van de projecten waarvoor de versnelde procedure dient
te worden gevolgd.
In het kader van de Spoedwet wegverbreding worden die wegen aangepakt
die tot de grootste knelpunten van het wegennet worden gerekend. Bij de
selectie heeft verder een rol gespeeld dat de projecten binnen afzienbare tijd
kunnen worden gerealiseerd, alsmede of deze uit het beschikbare budget
kunnen worden gefinancierd.
De kern van de afwegingen die ten grondsiag hebben gelegen aan de keuze
van de projecten die onder de reikwijdte van de Spoedwet wegverbreding
vallen, ligt in de visie dat het meest effectieve wegennetwerk, een
wegennetwerk is waarin de elementaire schakels zijn gevrijwaard van files.
Deze elementaire schakels zijn de wegen rondom de grote steden en
belangrijke knooppunten. Het gaat om zogenaamde ringen of draaischijven
rondom de grote en middelgrote stedelijke agglomeraties en belangrijke
knooppunten. O p deze draaischijven van het wegennet komen de
verkeersstromen op de diverse rijkswegen samen en splitsen zich weer.
Opstoppingen op deze draaischijven leiden direct tot slechter functioneren van
het gehele wegennet. Worden deze elementaire schakels in beweging
gehouden, dan gaat de prestatie van het totale wegerinet fors vooruit.
De Spoedwet wegverbreding levert een bijdrage aan de oplossing van de grote
en bekende knelpunten in de doorgaande verbindingen. Het resultaat van de
Spoedwet wegverbreding zal niet zijn dat de files compleet zijn verdwenen. De
capaciteit van de wegen zal echter in de spits wel toenemen.
Dit ontwerp-wegaanpassingsbesluit heeft betrekking op project 22 van de
bijlage, onder B, bij de Spoedwet wegverbreding: de aanleg van een plusstrook
naast de linkerrijstrook op de oostelijke rijbaan van de A27 tussen het
knooppunt Gorinchem (km 37,3) en de aansluiting Noordeloos (km 43,0).
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2.2

Verkeerskundige effecten van het project

De A27 is een belangrijke noord-zuidverbinding. In de huidige situatie (2001)
ligt de verhouding tussen intensiteit en capaciteit (I/C-verhouding) op de A27
tussen Gorinchem en Noordeloos in de ochtendspits rond de 0,75. Daarbij
treedt geregeld filevorming en vertraging op. De files worden veroorzaakt
doordat de capaciteit van de A27 (met 2 rijstroken) onvoldoende is om het
verkeersaanbod van de A15 en A27 in noordelijke richting te verwerken. De
files op de A27 slaan geregeld terug tot in het knooppunt Gorinchem waardoor
ook doorgaand verkeer op de A15 wordt gehinderd. In de toekomstige situatie
(2010) ligt de I/C-verhouding in de ochtendspits zonder plusstrook boven de 1.
Dat wil zeggen dat er sprake is van een sterk overbelast wegvak.
De filevorming op de A27 kan op relatief korte termijn worden tegengegaan
door de realisatie van een plusstrook in noordelijke richting. Door aanleg van de
plusstrook verbetert de l/C verhouding en hiermee de doorstroming op het
wegvak Gorinchem - Noordeloos. Met plusstrook ligt de I/C-verhouding in
2010 wederom rond de 0,75. De file op de A27 vermindert niet alleen, maar de
betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de reistijd verbeteren bovendien.
Daarnaast zorgt de plusstrook ervoor dat een blokkade van het knooppunt
Gorinchem wordt voorkomen. Hier profiteren weggebruikers van zowel de A15
als de A27 van. Doordat het verkeer bij het knooppunt Gorinchem beter kan
afstromen wordt ook het verkeer op de toevoerwegen naar dit knooppunt
minder gehinderd.
2.3 Wegaanpassing
In de huidige situatie bestaat de A27 tussen km 37,3 en km 42,9 uit 2 rijstroken
met vluchtstrook. Er geldt een maximumsnelheid van 120 km per uur en het
wegvak is voorzien van verkeerssignalering. De verhardingbreedtes bedragen in
noordelijke richting circa 13,00 meter voor en na de kunstwerken (viaducten en
duikers) en (minimaal) 11,35 meter op of onder de kunstwerken.
In de nieuwe situatie zal dit wegvak in noordelijke richting tijdens de
spitsperiode uit 3 rijstroken met vluchtstrook bestaan (2 rijstroken en een
plusstrook). De vluchtstrook blijft hierbij aanwezig. De plusstrook begint bij km
37,3 direct ten noorden van het knooppunt Gorinchem, en eindigt bij km 42,9
direct voorbij de afrit Noordeloos. De plusstrook heeft, conform de A W
Richtlijnen Veiligheid spits-, plus- en bufferstroken: advies voorde
spoedwetprojecten van September 2003, een breedte van circa 2,75 meter. De
midden- en de rechterrijstrook hebben, eveneens conform genoemde
richtlijnen, een breedte van respectievelijk 3,50 en 3,45 meter. Het dwarsprofiel
is weergegeven op de bij dit besluit gevoegde detailkaarten die deel uitmaken
van dit besluit. De totale verhardingsbreedte van de rijbaan in noordelijke
richting bedraagt na de realisatie van de plusstrook circa 14,20 meter.
De realisatie van de plusstrook wordt mogelijk door over het grootste deel van
het traject een extra wegverharding met een breedte van 1,2 meter aan te
brengen. In onderstaande figuur is aangegeven hoe het dwarsprofiel in de
huidige situatie er op een groot deel van het traject uit ziet en hoe het
dwarsprofiel gaat veranderen na de realisatie van de plusstrook.
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Dwarsprofielen huidige en toekomstige situatie (maten inclusief belijning);
huidige situatie: van links naar rechts redresseerstrook, linkerrijstrook,
rechterrijstrook, vluchtstrook; toekomstige situatie: redresseerstrook,
plusstrook, linkerrijstrook, rechterrijstrook,
vluchtstrook
De geringere breedte van de plusstrook (2,75 meter) maakt uit het oogpunt
van verkeersveiligheid tijdens de openstelling in de spits een snelheidsverlaging
naar 100 km per uur noodzakelijk. De aanpassing van de maximumsnelheid
wordt geregeld via een verkeersbesluit van km 37,3 tot km 42,9, wat een
uitvoeringsbesluit is in de zin van de Spoedwet wegverbreding.
Realisatie van de plusstrook zal eind 2005 starten met het aanbrengen van de
voorbelasting. De overige werkzaamheden zullen medio 2006 worden
uitgevoerd. De ingebruikname is eind 2006 voorzien.
2.4

Bijkomende infrastructurele voorzieningen

Ter plaatse van de twee op het traject aanwezige viaducten over de rijksweg is
de ruimte onder de kunstwerken te beperkt om de vluchtstrook door te kunnen
zetten. De vluchtstrook zal hier achter de pijlers van de kunstwerken langs
worden aangelegd. O m dit te realiseren dient er in het talud van de
landhoofden een verticale grondkering te worden opgenomen.
Omdat tijdens filevorming de lijnbussen, net als in de huidige situatie, vanaf het
viaduct ter hoogte van de Dorpsweg tot aan de aansluiting Noordeloos over de
vluchtstrook mogen rijden wordt een brede vluchtstrook (minimaal 3,60 meter)
aangelegd. In verband met het rijden van de bus op de vluchtstrook wordt ter
verbetering van de verkeersveiligheid op de oostelijke rijbaan een pechhaven
aangebracht met een lengte van 100 meter en een maximale breedte van 3,50
meter. De pechhaven wordt aangelegd tussen km 41,3 en km 41,4. De
pechhaven wordt gerealiseerd op rijkseigendom.
Ten behoeve van de doorstroming wordt de afrit naar de aansluiting
Noordeloos verlengd met circa 100 meter van km 42,5 tot km 42,6. Ten
behoeve van de verkeersveiligheid zal hierbij naast de uitvoegstrook een
verharde ongebonden berm worden aangelegd. In het geval van pech kunnen
auto's hier in de berm staan.
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2.5

Openstelling plusstrook

De plusstrook wordt alleen geopend als dat gezien het verwachte
verkeersaanbod wenselijk is. Dat is het geval wanneer het aantal voertuigen op
het wegvak tussen km 37,3 en km 42,9 boven het aantal van 3.000 voertuigen
per uur stijgt. Bij dit aantal voertuigen is de verkeersafwikkeling weliswaar nog
acceptabel, maarom de toenemende drukte tijdig te kunnen opvangen, moet
de plusstrook op dat moment kunnen worden opengesteld. In de
verkeerscentrale wordt gesignaleerd wanneer het aantal van 3.000 voertuigen
per uur is bereikt. O p basis van dit signaal en op basis van de verwachting en
de ervaring van de wegverkeersleider over de toename van de drukte zal de
plusstrook, na inspectie op mogelijke obstakels en stilstaande voertuigen,
geopend worden. Dit zal naar verwachting vooral in de ochtendspits gebeuren.
Wanneer het aantal voertuigen beneden de 3.000 voertuigen per uur daalt zal
de wegverkeersleider de plusstrook weer sluiten. De plusstrook is gesloten
tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
2.6 Verkeersveiligheidsmaatregelen
Uitgangspunt van de spoedwetprojecten is dat de verkeersveiligheid door het
gebruik van spits-, plus- en bufferstroken niet nadelig wordt beinvloed.
Positieve effecten van de extra rijstrook tijdens de spits zijn:
• minder congestie waardoor minder kop-staartbotsingen optreden;
• minder sluipverkeer op het onderliggende wegennet als gevolg van de
verminderde congestie. De verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet is
namelijk relatief veiliger dan op het onderliggende wegennet.
Hoewel er bij de plusstrook te alien tijde een vluchtstrook beschikbaar is zal de
verkeersveiligheid tijdens de opening van de plusstrook afnemen, als gevolg
van de geringere breedte van de plusstrook.
O m de negatieve effecten van de plusstrook op de verkeersveiligheid zoveel
mogelijk weg te nemen dienen daarom aanvullende maatregelen te worden
genomen. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer ( A W ) van Rijkswaterstaat heeft
geadviseerd over het ontwerp van spits-, plus- en bufferstroken en over de
aanvullende maatregelen ter compensatie van de negatieve veiligheidseffecten.
Het algemene AW-advies is als bijlage 1 bij dit besluit gevoegd.
Voor het onderhavige project worden de volgende verkeersveiligheidsmaatregelen genomen:
• Gedurende de periode waarin de plusstrook is geopend wordt de
maximumsnelheid verlaagd van 120 km per uur naar 100 km per uur;
• Er zal visuele inspectie van de plusstrook en de pechhaven plaatsvinden;
• Er wordt ten behoeve van de verkeersveiligheid bij pechgevallen, omdat de
lijnbussen bij filevorming over de vluchtstrook mogen rijden, bij km 41,3
een pechhaven aangelegd met een lengte van 100 meter en een breedte
van 3,5 meter. De pechhaven wordt voorzien van een praatpaal.
• Ten behoeve van de zichtbaarheid voor de weggebruiker wordt de
dynamische bebording waarop opening en sluiting van de plusstrook zijn
aangegeven hoog geplaatst op masten of portalen;
• Er wordt, ten behoeve van een eenduidig wegbeeld en de landelijke
uniformiteit, zorggedragen voor uniformiteit in bebording, bewegwijzering,
signalering, markering etc. en uniformiteit bij de inrichting van de begin- en
eindpunten van de plusstrook en de tussenliggende keuzepunten.
Tenslotte is er, in overleg met de betrokken hulpdiensten een zogenaamd
'calamiteitenplan op maat' opgesteld. Dit plan is als bijlage 2 bij dit besluit
gevoegd. Het plan beschrijft hoe wordt gehandeld bij calamiteiten en welke
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hulpdiensten daarbij betrokken kunnen zijn. O p basis van het calamiteitenplan
op maat zullen afspraken worden gemaakt met de verschillende hulpdiensten
over aanrijtijden alsook over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden bij hulpverlening.
2.7 Milieu-effectrapportage
Ten behoeve van het wegaanpassingsbesluit is een milieueffectrapport (MER)
opgesteld. In dit MER is onderzoek verricht naar de effecten van de plusstrook
op de aspecten geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuur, landschap,
bodem en water. De resultaten van het MER zijn vervat in het rapport 'MER
Plusstrook A27 Gorinchem - Noordeloos (februari 2004) dat als bijlage 3 bij dit
wegaanpassingsbesluit is gevoegd. In het MER zijn de volgende situaties
onderzocht: de huidige situatie, de referentiesituatie, het voorkeursalternatief
(plustrook) en het Meest Milieuvriendelijk Alternatief ( M M A ) .
Voorliggend besluit voorziet in realisatie van het voorkeursalternatief aangevuld
met een tweetal maatregelen uit het M M A voor wat betreft de aspecten
natuur, bodem en water. Het gaat hierbij om de aanleg van een
natuurvriendelijke oever tussen km 38,94 en 40,34 en de aanleg van een
grindkoffer parallel aan de verticale grondkeringen bij de afrit Noordeloos.
Deze paragraaf bevat de belangrijkste conclusies uit het MER ten aanzien van
de effecten van de plusstrook.
2.7.1 Geluidhinder
Ingevolge artikel 6, tweede lid, van de Spoedwet wegverbreding is de Wet
geluidhinder niet van toepassing op projecten die op de bijlage, onder B, bij de
Spoedwet wegverbreding staan.
Het wegaanpassingsbesluit dient ingevolge artikel 6, derde en vierde lid van de
Spoedwet wegverbreding de akoestische gegevens te bevatten waaruit kan
worden afgeleid of sprake is van een overschrijding van 70 dB(A) bij
geluidsgevoelige bestemmingen. Indien dat het geval is, wordt, zo bepaalt
artikel 6, vierde lid, in het wegaanpassingsbesluit een geluidsreducerende
wegdeklaag voorgeschreven, tenzij dit redelijkerwijze niet kan worden gevergd.
Voorts geldt ingevolge artikel 4, eerste lid, onder e, van de Spoedwet
wegverbreding dat het wegaanpassingsbesluit voor projecten genoemd in de
bijlage, onder B, bij de wet een verlaging van de maximumsnelheid van
motorvoertuigen gedurende de periode van openstelling van de extra rijstrook
bevat. De mate en de duur van de verlaging worden bepaald door de ernst van
de belasting met betrekking tot geluidhinder en luchtkwaliteit.
Ten behoeve van het onderhavige ontwerp-wegaanpassingsbesluit is
onderzoek gedaan naar de akoestische gegevens als vermeld in artikel 6, derde
en vierde lid, van de Spoedwet wegverbreding. De resultaten zijn neergelegd in
het rapport 'Rijksweg 27 knooppunt Gorinchem - aansluiting Noordeloos:
onderzoek naar de akoestische gegevens voor de aanleg van een plusstrook,
September 2003'. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat op basis van de
berekening met de verkeersgegevens over het jaar 2000 bij 2 woningen (zie
onderstaande tabel) de geluidsbelasting in de situatie voor realisatie van de
plusstrook reeds hoger is dan 70 dB(A).
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Straatnaam

Dorpsstraat
Hooibergwoning
Dorpsstraat

HuisGemeente
nummer
1-1

Giessenlanden

1-2

Giessenlanden
1)

2)

Type
bestemming
Woning

Waarneemhoogte
met hoogste
geluidbelasting [m]
4.5

Geluidsbelasting in dB(A)
etmaalwaarde
Situatie 2000
Situatie 2000 met
plusstrook en
maatregel
71
70
1>

J)

Woning
4.5
72
72
Geen plusstrook, ZOAB, maximumsnelheid 120 km per uur
Plusstrook, dubbellaags ZOAB, maximumsnelheid in de spits 100 km per uur

Binnen het onderzoeksgebied langs de A27 ligt het stiltegebied Hoornaar. Dit
stiltegebied is aangegeven in de Provinciale Milieu Verordening Zuid-Holland
en in het rapport 'Rijksweg 27 knooppunt Gorinchem - aansluiting Noordeloos:
onderzoek naar de akoestische gegevens voor de aanleg van een plusstrook,
September 2003'. De provincie Zuid-Holland stelt geen voorwaarde aan de
geluidsbelasting vanwege externe geluidsbronnen, maar alleen ten aanzien van
geluidsbronnen binnen het stiltegebied zelf.
Aan de dichtst bij de A27 gelegen grens van het stiltegebied bedraagt de
geluidsbelasting 48 dB(A) etmaalwaarde, in de situatie voor realisatie van de
plusstrook op basis van de verkeerscijfers voor het jaar 2000. Door realisatie
van de plusstrook zal de geluidsbelasting niet toenemen.
Te treffen maatregelen voor geluid: toepassing van geluidsreducerend wegdek
Voor het aanbrengen van een geluidsreducerend wegdek is het volgende
doelmatigheidscriterium toegepast:
Indien er sprake is van een overschrijding van de geluidsbelasting van 70 dB(A)
(gebaseerd op de verkeersgegevens over het jaar 2000) bij 2 geluidsgevoelige
bestemmingen in hetzelfde cluster, wordt in beginsel ten behoeve van dit
gehele cluster een geluidsreducerend wegdek toegepast, indien de
overschrijding bij tenminste 1 van deze 2 geluidsgevoelige bestemmingen,
afgerond, 2 dB(A) of meer bedraagt.
Er is sprake van een cluster indien de benodigde lengtes met geluidsreducerend
asfalt, die per individuele bestemming nodig zouden zijn, elkaar overlappen.
Daarbij bedraagt de benodigde lengte geluidsreducerend asfalt, op basis van
akoestische doelmatigheid, aan weerszijden van een geluidsgevoelige
bestemming 4x de afstand van de bestemming tot de as van de weg. Wanneer
een bestemming op bijvoorbeeld 80 meter afstand van de weg ligt, is er voor
die bestemming geluidsreducerend asfalt nodig over een lengte aan
weerszijden van de bestemming van 320 meter (twee maal 4 x 80 meter).
Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een overschrijding van de
geluidsbelasting van 70 dB(A) met tenminste 2 dB(A) bij 2 woningen die tot
hetzelfde cluster behoren. Derhalve is het doelmatig om ter hoogte van dit
cluster (van km 40,3 tot km 40,7) een geluidsreducerend wegdek aan te
brengen met minimaal de akoestische kwaliteiten van dubbellaags ZOAB. Om
uitvoeringstechnische redenen bedraagt de minimale aan te brengen lengte
geluidreducerend asfalt 500 meter. Dit betekent dat van km 42,25 tot km
42,75 een geluidsreducerend wegdek met minimaal de akoestische kwaliteiten
van dubbellaags ZOAB wordt aangebracht. Met deze maatregel wordt de
geluidsbelasting op de genoemde 2 woningen verlaagd met 0,8 dB(A). Het
aantal woningen met een geluidsbelasting boven de 70 dB(A) wordt daarmee
gereduceerd tot 1 woning. In de laatste kolom van bovenstaande tabel is de
geluidbelasting weergegeven na ingebruikname van de plusstrook op basis van
de verkeerscijfers over het jaar 2000 na toepassing van een extra
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geluidsreducerend wegdek (dubbellaags ZOAB) en een maximumsnelheid van
100 km per uur in de spits in noordelijke richting.
Snelheidsverlaging anders dan op grond van artikel 4, eerste lid, onder e, van
de Spoedwet wegverbreding
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat een beperking van de maximumsnelheid
voor de periode waarin de plusstrook wordt opengesteld een verwaarloosbaar
effect heeft op de geluidsbelasting, zodat om reden van geluidhinder geen
aanleiding bestaat de maximumsnelheid te verlagen als bedoeld in artikel 4,
eerste lid, onder e, van de Spoedwet wegverbreding.
Uit het oogpunt van verkeersveiligheid wordt de snelheid echter gedurende de
openstelling van de plusstrook verlaagd van 120 km per uur naar 100 km per
uur. Het akoestisch onderzoek leert dat dit een afname van de geluidsbelasting
oplevert gedurende deze periode van maximaal 0,2 dB(A).
Conform artikel 6, vijfde lid van de Spoedwet wegverbreding dient de Minister
van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van de in artikel 6, tweede lid bedoelde
wegaanpassingsprojecten uiterlijk twee jaar na het onherroepelijk worden van
het wegaanpassingsbesluit een plan op te stellen voor de te treffen
maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege de
weg, van de gevel van de woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of
aan de grens van geluidsgevoelige terreinen binnen de zone van de weg
overeenkomstig artikel 74, eerste lid, van de Wet geluidhinder. Er wordt naar
gestreefd om dit plan kort na het W A B op te stellen. Hiervoor zal een nader
geluidsonderzoek uitgevoerd worden.
2.7.2 Luchtkwaliteit
In het kader van het MER is een onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit. De
volgende criteria zijn onderzocht:
•
de omvang van de zones langs de rijksweg waarbinnen de concentraties
van luchtverontreinigende stoffen hoger zijn dan de wettelijke
grenswaarden;
•
het aantal woningen en/of andere gevoelige bestemmingen binnen deze
zones.
De concentraties van luchtverontreinigende stoffen zijn getoetst aan
grenswaarden voor:
•
de jaargemiddelde concentraties van N 0 (40 ug/m );
•
de jaargemiddelde concentraties van P M (40 ug/m );
•
de etmaalgemiddelde grenswaarde die 35 maal per jaar mag worden
overschreden (50 ug/m ). Als indicator hiervoor wordt de jaargemiddelde
concentratie van P M (30 ug/m ) gebruikt.
3

2

3

1 0

3

3

1 0

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van het T N O onderzoek
samengevat.
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Oppervlakte (ha) in het studiegebied met concentraties
hoger dan de grenswaarde van 40 ug/m
3

N0

PM

2

1 0

2000

170

27

2010 autonoom

54

5

2010 plusstrook

52

4

Aantal woningen in het studiegebied met concentraties
hoger dan de grenswaarde van 40 u g / m
3

N0

PM '»

2

10

2000

34

0

2010 autonoom

0

0

2010 plusstrook

0

0

"> Omdat de achtergrondconcentratie voor de jaargemiddelde concentratie aan fijn stof
(PM10) in het studiegebied in 2000 en 2010 hoger of gelijk is aan 30 u g / m (indicator voor de
3

24-uurgemiddelde concentratie) leidt het toetsen aan deze grootheid niet tot verschillen
tussen 2000, de autonome ontwikkeling (2010) en het voorkeursalternatief (2010). Vanwege
de hoogte van de achtergrondconcentratie wordt deze norm in het gehele studiegebied in
zowel 2000 als 2010

overschreden.

Conclusies:
•
Tussen 2000 en 2010 zal de luchtkwaliteit, ondanks de toename van het
verkeer, duidelijk verbeteren. De verbetering is het gevolg van de
voortdurende aanscherping van de Europese eisen die gesteld zijn aan de
emissies van voertuigen (zowel personen- als vrachtauto's).
•
In 2000 en 2010 komen geen woningen in de overschrijdingszone van de
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie P M voor.
•
De vastgestelde effecten van de wegaanpassing op de luchtkwaliteit
(jaargemiddelde N 0 en fijn stofconcentraties) zijn klein. De voorgenomen
wegaanpassing heeft geen verslechtering van de luchtkwaliteit tot gevolg.
Waarschijnlijk treedt zelfs een lichte verbetering op ten opzichte van de
autonome situatie. Dit wordt veroorzaakt door afname van de congestie
(filevorming).
1 0

2

Omdat de aanleg van de plusstrook als zodanig geen negatief effect heeft op
de luchtkwaliteit, zijn aanvullende maatregelen binnen het kader van de
Spoedwet wegverbreding niet vereist.
Snelheidsverlaging anders dan op grond van artikel 4, eerste lid, onder e, van
de Spoedwet wegverbreding
Uit onderzoek van de Dienst W e g - en Waterbouw van Rijkswaterstaat (DWW)
(zie bijlage 3) blijkt dat een beperking van de maximumsnelheid voor de
periode waarin de plusstrook wordt opengesteld een marginaal effect heeft op
de luchtconcentraties, zodat om reden van luchtkwaliteit geen aanleiding
bestaat de maximumsnelheid te verlagen als bedoeld in artikel 4, eerste lid,
onder e, van de Spoedwet wegverbreding.
2.7.3 Externe veiligheid
In het kader van het MER is onderzoek gedaan naar de externe veiligheid.
Conclusie is dat de grenswaarde van het plaatsgebonden risico (PR) en de
orienterende waarde van het groepsrisico (CR) niet worden overschreden. Er
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behoeven daarom uit het oogpunt van externe veiligheid geen maatregelen te
worden genomen.
2.7.4 Natuur en landschap
In het kader van het MER is onderzocht of er sprake is van significante effecten
op beschermde gebieden en beschermde flora en fauna.
Voor gebiedsbescherming is een beoordeling gemaakt of er sprake is van
verstoring, vernietiging en/of barrierewerking van Natuurbeschermingswetgebieden, EHS-gebieden en gebieden met een speciale beschermingszone als
gevolg van de aanleg of ingebruikname van de plusstrook. Bij
soortenbescherming is een beoordeling gemaakt van de verstoring en
vernietiging van biotopen van beschermde soorten volgens de Flora- en
Faunawet.
Uit het onderzoek blijkt dat de A27 geen effecten heeft op beschermde
(natuur)gebieden, zoals gebieden met een Speciale beschermingszone volgens
de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn of Natuurbeschermingswetgebieden. Het
wegvak Gorinchem - Noordeloos doorsnijdt wel een geplande PEHSverbindingszone (nr. 58). De voorgenomen werkzaamheden vinden echter
plaats buiten de aangewezen gebieden. Ook anderszins worden de wezenlijke
kenmerken en waarden van de Ecologische Hoofdstructuur niet aangetast door
de aanleg van de plusstrook. Daarmee zijn mitigerende en compenserende
maatregelen in de zin van het Structuurschema Groene Ruimte niet nodig.
De aanleg van de plusstrook heeft geen negatieve effecten op het landschap.
Er zijn geen waardevolle archeologische en cultuurhistorische elementen direct
langs de A27 aanwezig. Wel worden er ten behoeve van de aanleg van de
plusstrook 41 bomen gerooid. Hiervoor zal een kapvergunning worden
aangevraagd bij de gemeente Giessenlanden. De te kappen bomen zullen in
het kader van de Boswet gecompenseerd worden op een daarvoor geschikte
locatie in de directie omgeving van het projectgebied. De aanvraag voor deze
vergunning zal tegelijk met het ontwerp-wegaanpassingspbesluit ter inzage
worden gelegd
Geconcludeerd is verder dat er geen significante effecten van vernietiging en/of
barrierewerking zijn op de flora en fauna. Wel is geconstateerd dat ereen
aantal algemeen voorkomende beschermde soorten (veldmuis, mol, haas,
gewone pad, bruine kikker en groene kikker) voorkomt dat mogelijk wordt
verstoord door de ingreep. Hiervoor is ontheffing vereist op grond van artikel
75, vierde lid, onderdeel C, van de Flora- en faunawet. Deze ontheffing wordt
aangevraagd bij Bureau Laser. De aanvraag voor deze ontheffing zal tegelijk
met het ontwerp-wegaanpassingsbesluit ter inzage worden gelegd.
2.7.5 Bodem en water
In het kader van het MER is ingeschat of er effecten van het project op bodem
en (oppervlakte)water zijn te verwachten.
Bodem
De aanleg van de plusstrook vindt geheel plaats op bestaand wegprofiel. Er is
geen sprake van afvoer of verwerking van verontreinigde grond.
Langs het gehele traject vindt grondverzet plaats in de berm; de humeuze
toplaag (circa 30 a 40 cm) wordt verwijderd waarna ereen cunet van ongeveer
anderhalve meter diep wordt gegraven. Dit cunet wordt gevuld met zand of
licht ophoogmateriaal. Hierbij komt ongeveer 26.000 m grond vrij. Vervolgens
3
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wordt een verhardingsconstructie van asfaltbeton aangebracht. De toplaag van
de verhardingsconstructie zal bestaan uit ZOAB. Het voornemen is de
vrijkomende grond binnen het werk her te gebruiken. Toepassing van puin en
ZOAB en het hergebruiken van vrijkomende materialen zoals grond vindt plaats
conform het Bouwstoffenbesluit. De milieubelasting van de onderliggende
bodem is daarmee verwaarloosbaar.
O p basis van eerdere onderzoeken in wegbermen wordt verwacht dat de
bermgrond over het algemeen niet tot licht verontreinigd is. Er zijn geen
gevallen van ernstige bodemverontreiniging bekend waarvoor sanering
noodzakelijk is als bedoeld in de Wet bodembescherming.
Water
Ter invulling van de watertoets is overleg gevoerd met het
Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en het
Zuiveringsschap Zuid-Hollandse Eilanden en Waarden. De voorgenomen
realisatie van de plusstrook en de effecten daarvan op het (oppervlakte)water
zijn besproken en hebben geresulteerd in een advies van het
Hoogheemraadschap en het Zuiveringsschap. Deze adviezen zijn opgevolgd.
Hoewel dit door het Hoogheemraadschap niet wordt geeist wordt ten behoeve
van het vergroten van de waterberging in het gebied een natuurvriendelijke
oever gerealiseerd tussen km 38,94 en 40,34. Dit levert minimaal 723 m extra
waterberging op.
3

Afstromend neerslagwater wordt op het grootste deel van het traject via
berminfiltratie afgevoerd op het oppervlaktewater. Ter plaatse van de afrit
Noordeloos, zowel langs de uitvoegstrook als langs het stijgende wegdeel naar
het viaduct waar de A27 over de N214 gaat, wordt in de buitenberm een
verticale grondkering aangebracht. Het gaat hierbij in totaal om twee verticale
grondkeringen met een allebei een lengte van circa 200 meter. Over deze
lengte kan het water niet in de berm infiltreren. O m ervoor te zorgen dat de
kwaliteit van het oppervlaktewater niet verslechtert is met het Zuiveringsschap
Zuid-Hollandse Eilanden en Waarden afgesproken dat langs het betreffende
deel van het traject, parallel aan de verticale grondkeringen, een verharde
ongebonden berm wordt aangelegd. Deze berm zal bestaan uit een grindkoffer
met een drain, met daarbovenop een laag (doorlatend) puingranulaat. De
grindkoffer heeft ten aanzien van zink een sterk zuiverende werking. De drain
zal aan beide uiteinden van de damwand uitmonden in een put, waarna het
wegwater op het oppervlaktewater wordt geloosd.
Het wegvak wordt uitgevoerd in (deels dubbellaags) Z O A B . Dit zorgt voor een
filterende werking waarbij verontreinigingen in het wegdek cumuleren. In zijn
algemeenheid geldt dat, om de filterende werking van (dubbellaags) ZOAB te
behouden, het noodzakelijk is de structuur open te houden en het wegdek
regelmatig te reinigen. Periodieke reiniging is een onderdeel van het reguliere
onderhoud van (dubbellaags) ZOAB wegen.
2.8 Overige aspecten
Naast de milieu-aspecten en verkeersveiligheid zijn de consequenties voor de
aanpassing van kabels en leidingen, en bouwhinder beschouwd.
Consequenties voor aanpassing van kabels en leidingen
Ten behoeve van de wegaanpassing zal aanpassing moeten plaatsvinden van
een aantal kabels en leidingen. De betreffende kabels en leidingen hoeven niet
te worden verplaatst maar zullen, indien nodig, op de huidige locatie worden
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aangepast of beschermd. Hierover zal contact worden opgenomen met de
betreffende eigenaren.
Archeologie en cultuurhistorie
Ten aanzien van cultuurhistorische monumenten en archeologische waarden
worden geen effecten verwacht.
Bouwhinder
De werkzaamheden worden uitgevoerd als wegwerkzaamheden. Er worden
geen grootschalige bouwactiviteiten uitgevoerd. Werkzaamheden waaraan
gedacht moet worden zijn: het aanbrengen van een nieuwe wegdeklaag,
aanbrengen van andere belijning, plaatsen van borden, enzovoorts. Tevens zal
extra asfalt aangebracht worden. Dit zal enige hinder voor omwonenden
opleveren. Weggebruikers zullen via de gebruikelijke media worden
gei'nformeerd over eventuele afsluiting van bepaalde rijstroken.
2.9 Bijlagen
Dit wegaanpassingsbesluit gaat vergezeld van de volgende bijlagen:
1
Veiligheid spits-, plus- en bufferstroken: advies voor de
spoedwetprojecten, A W , September 2003
2
Calamiteitenplan op maat plusstrook A27 Gorinchem - Noordeloos,
februari 2004
3
Milieu-effectrapportage plusstrook A27 Gorinchem - Noordeloos in
noordelijke richting, Directie Zuid-Holland, februari 2004
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Zienswijzen op het ontwerp- wegaanpassingsbesluit en uitvoeringsbesluiten
De minister van Verkeer en Waterstaat deelt mede dat op grond van afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 7, eerste lid
van de Spoedwet wegverbreding vanaf 4 maart 2004 tot en met 14 april 2004,
het ontwerp-wegaanpassingsbesluit A27 Gorinchem - Noordeloos en de
aanvragen of ontwerpen voor de in onderstaande tabel vermelde besluiten ter
uitvoering van het ontwerp-wegaanpassingsbesluit, ter inzage liggen.
Type
uitvoeringsbesluit

Aanleiding
uitvoeringsbesluit

Bevoegd gezag

Verkeersbesluit

Snelheidsbeperking

Ministerie van Verkeer
en Waterstaat

Openstelling plusstrook
Vellen bomen
Plaatsen verticale
grondkeringen
Plaatsen verticale
grondkeringen

Kapvergunning
Bouwvergunning
Keurvergunning

Ontheffing Floraen faunawet

Aanleggen natuurvriendelijke
oever
Verstoring algemeen
voorkomende soorten

Gemeente Giessenlanden
Gemeente Giessenlanden
Hoogreemraadschap de
Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden

Ministerie van
Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit

De stukken liggen ter inzage op de volgende plaatsen tijdens reguliere
openingstijden.
Instelling

Adres en plaats

Ministerie Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland,
Dienstkring Waarden

Plesmanweg 1 -6, Den Haag
Boompjes 200, Rotterdam
Tot 1 april 2004:
Arkelse Onderweg 125a,
Gorinchem
Vanaf 1 april 2004:
Stationsweg 35, Gorinchem
Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
Burg de Raadtsingel 59, Dordrecht

Provincie Zuid-Holland
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Bureau LASER
Hoogheemraadschap de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden
Zuiveringsschap Zuid-Hollandse
Eilanden en Waarden
Gemeentehuis Gorinchem
Gemeentehuis Giessenlanden
Gemeentehuis Zederik
Openbare biliotheek Gorinchem
Openbare biliotheek Giessenlanden

Molenstraat 32, Gorinchem
Johan de Wittstraat 40, Dordrecht
Stadhuisplein 1, Gorinchem
Groeneweg 33, Hoornaar
Prinses Marijkeweg 1, Meerkerk
Groenmarkt 1, Gorinchem
Van Brederostraat 1, Giessenburg

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun
zienswijze op het ontwerp-wegaanpassingsbesluit, de ontwerp-besluiten en op
de aanvragen voor de besluiten ter uitvoering van het ontwerp-
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wegaanpasssingsbesluit naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze o.v.v.
'Ontwerp-wegaanpassingsbesluit A27 Gorinchem - Noordeloos kunt u sturen
naar:
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, Postbus 30316, 2500 GH DEN HAAG
Belanghebbenden die hun zienswijze mondeling naar voren willen brengen,
kunnen dit doen tijdens de hoorzitting die gehouden wordt op 30 maart 2004
om 20.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Giessenlanden,
Groeneweg 33 te Hoornaar.
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