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Samenvatting
Probleem
O p de oostelijke rijbaan van het wegvak van de A27 direct ten noorden van het
knooppunt Gorinchem treden (met name) tijdens de ochtendspits files op.
Hierbij treedt geregeld terugslag op tot in het knooppunt Gorinchem waardoor
verkeer op de A15 wordt gehinderd. Dit heeft vertraging voor de
weggebruikers tot gevolg. Door een toename van het verkeer op de A27 en de
A15 zal de komende jaren, als er niets gebeurt, de fileproblematiek op de A27
en daardoor ook op de A15 verergeren.
Oplossing
Het kabinet heeft in 2002 besloten om versneld belangrijke knelpunten binnen
het rijkswegennet te willen gaan aanpakken. O m het voornemen van het
kabinet daadwerkelijk te kunnen bewerkstelligen is op 25 juni 2003 de
Spoedwet wegverbreding in werking getreden. In deze wet is vermeld dat het
fileknelpunt op de A27 tussen het knooppunt Gorinchem en de aansluiting
Noordeloos wordt aangepakt door het realiseren van een plusstrook met als
doel de capaciteit en daarmee de verkeersafwikkeling op dit wegdeel te
verbeteren. De weg zal over ongeveer 5,5 kilometer met 1,2 meter worden
verbreed. Bij grote drukte zijn dan drie rijstroken beschikbaar. Buiten de spits zal
de plusstrook gesloten zijn.
Milieueffectrapportage
In dit milieueffectrapport (MER) zijn de milieueffecten van de plusstrook
weergegeven. Per aspect (verkeer, verkeersveiligheid, geluid, luchtkwaliteit,
externe veiligheid, landschap, natuur, bodem en water) worden steeds de
effecten van drie situaties tegen elkaar afgewogen: handhaven van de huidige
situatie (referentiesituatie), de aanleg van de plusstrook (voorkeursalternatief),
en de aanleg van de plusstrook waarbij er extra milieumaatregelen worden
genomen (meest milieuvriendelijk alternatief: M M A ) .
De oplossing (plusstrook) ligt in dit geval al vast in de Spoedwet
wegverbreding. Het M M A is daardoor geen wezenlijk nieuw alternatief, maar
beperkt zich tot extra maatregelen die de milieueffecten van de aanleg van de
plusstrook kunnen verzachten.
Verkeer en verkeersveiligheid
De verkeersafwikkeling verbetert bij het voorkeursalternatief ten opzichte van
de huidige situatie, en verbetert sterk ten opzichte van de referentiesituatie. De
verkeersveiligheid blijft bij het voorkeursalternatief, ondanks de versmalde
rijstrook, door aanvullende maatregelen op hetzelfde peil als in de huidige
situatie en verbetert licht ten opzichte van de referentiesituatie.
Met betrekking tot de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid wijkt het
meest milieuvriendelijke alternatief niet af ten opzichte van het
voorkeursalternatief.
Geluidhinder
Voor het aspect geluid blijkt dat langs het beschouwde wegvak twee woningen
liggen met een geluidsbelasting van meer dan 70 dB(A) voor het jaar 2000. Het
blijkt doelmatig te zijn om voor deze twee woningen een geluidsreducerend
wegdek toe te passen. Het geluidsreducerend wegdek (dubbellaags ZOAB) zal
worden aangelegd op de oostbaan van km 40,25 tot km 40,75. Na
doorvoering van deze maatregelen vermindert het aantal woningen op basis
van de gegevens voor het jaar 2000 met een geluidsbelasting van meer dan 70
dB(A) van twee tot een. De bereikte geluidsreductie bedraagt afgerond 1
dB(A). Een snelheidsreductie tijdens openstelling levert een te verwaarlozen
effect op van maximaal 0,2 dB(A).
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Dit geldt zowel voor het voorkeursalternatief als het meest milie
alternatief.
Luchtkwaliteit
Uit het oogpunt van luchtkwaliteit scoort het voorkeursalternatief ongeveer
hetzelfde als de referentiesituatie en beter dan de huidige situatie. De
grenswaarden voor fijn stof en N 0 worden voor geen enkele woning
overschreden. Er zijn in het meest milieuvriendelijke alternatief geen
maatregelen opgenomen ten aanzien van de luchtkwaliteit.
2

Externe veiligheid
Voor externe veiligheid blijkt uit onderzoek dat bij het voorkeursalternatief
geen overschrijding van de normstelling optreedt voor zowel het
plaatsgebonden risico als het groepsrisico.
Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Er is geen aantasting van het landschap te verwachten. De Hollandse waterlinie
(UNESCO Werelderfgoed gebied) wordt eveneens niet aangetast. Effecten op
archeologische waarden zijn ook niet te verwachten. Voor de aanleg van de
plusstrook moeten op enkele plaatsen in totaal 41 bomen worden gerooid die
in het projectgebied worden gecompenseerd. Vanwege het rooien van de
bomen scoort het voorkeursalternatief licht negatief ten opzichte van de
huidige situatie en de referentiesituatie. Er zijn in het meest milieuvriendelijke
alternatief geen maatregelen opgenomen ten aanzien van de genoemde
aspecten.
Natuur
Met betrekking tot het aspect natuur blijkt uit onderzoek dat de effecten door
ruimtebeslag en verstoring door geluid zeer gering zijn. Het
voorkeursalternatief scoort daardoor slechts marginaal slechter dan de
referentiesituatie. Uit de natuurinventarisatie blijkt dat de bermen weinig
beschermde soorten huisvesten. Verstoring tijdens de aanleg zal geen effect
hebben op de duurzame instandhouding van beschermde planten en dieren. In
het meest milieuvriendelijke alternatief is over een lengte van circa 1.400 meter
een natuurvriendelijke oever opgenomen waardoor de natuurkwaliteit verbetert
ten opzichte van de referentiesituatie.
Bodem en water
Voor de aspecten bodem en water geldt dat de effecten van het
voorkeursalternatief beperkt blijven tot een geringe extra hoeveelheid
afstromend wegwater door een toename van het verharde oppervlak. Bij de
afrit Noordeloos kan door het plaatsen van verticale grondkeringen over een
lengte van 2 keer 200 meter het afstromende wegwater niet via berminfiltratie
naar het oppervlaktewater worden afgevoerd. Hiervoor wordt in het
voorkeursalternatief een afwateringssysteem aangelegd. In het meest
milieuvriendelijk alternatief zal het afstromende wegwater in een grindkoffer
infiltreren. Door de natuurvriendelijke oever in het meest milieuvriendelijke
alternatief blijft het waterbergend oppervlakte gelijk aan de referentiesituatie en
verbetert de waterkwaliteit ten opzichte van de referentiesituatie.
Leemten in informatie
Er zijn geen essentiele leemten in informatie geconstateerd die van belang zijn
voor de besluitvorming.
Als belangrijkste leemte in informatie geldt dat er een aanname is gedaan van
de verwachte groei van het verkeer tussen 2001 en 2010. Daarbij is er vanuit
gegaan dat er geen generatie van extra autokilometers plaatsvindt door de
aanleg van de plusstrook. Deze aannames kunnen in de (nabije) toekomst
afwijkingen vertonen. Deze onzekerheid werkt door voor de aspecten geluid en
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luchtkwaliteit aangezien de hierbij uitgevoerde berekeningen gebaseerd zijn op
de verkeerscijfers.
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1.1
AANLEIDING EN ACHTERGROND
In 2002 heeft het kabinet besloten versneld belangrijke knelpunten binnen het
rijkswegennet te willen aanpakken. O p de A27 tussen het knooppunt
Gorinchem en de aansluiting Noordeloos bevindt zich zo'n knelpunt. Hier staan
vrijwel dagelijks files. Deze worden veroorzaakt doordat de capaciteit van de
A27 (met 2 rijstroken), daar waar de A15 en de A27 samenkomen,
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.
O m het voornemen van het kabinet voortvarend te kunnen realiseren is eind
2002 een wetsvoorstel voor de Spoedwet wegverbreding ingediend bij de
Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is 27 mei 2003 aangenomen door de Eerste
Kamer en op 25 juni 2003 in werking getreden. De Spoedwet wegverbreding
zorgt voor verkorte procedures voor een beperkt aantal projecten, waardoor
sneller een oplossing van een aantal grote en bekende knelpunten in de
doorgaande verbindingen kan worden gerealiseerd. Het resultaat van de
Spoedwet zal niet zijn dat de files compleet zijn verdwenen, maar de
doorstroming van de wegen in de spits zal verbeteren.
In de Spoedwet wegverbreding is vermeld dat het fileknelpunt op de A27
tussen het knooppunt Gorinchem en de aansluiting Noordeloos wordt
aangepakt door het realiseren van een plusstrook tussen kilometer 37,3 (net
ten noorden van het knooppunt Gorinchem) en kilometer 43,0 (bij de
aansluiting Noordeloos). Een plusstrook is een extra rijstrook aan de linkerzijde
van de rijbaan, die alleen tijdens de spitsperiode wordt opengesteld. De
plusstrook is smaller dan de overige rijstroken. De maatregel betreft alleen de
oostbaan, dat wil zeggen van Gorinchem in de richting van Utrecht. Het traject
ligt in de provincie Zuid-Holland. De A27 loopt hier door de gemeenten
Gorinchem en Giessenlanden.
O p kaart 1 in de binnenzijde van de voorkaft is het traject nader aangegeven.
Het project valt onder bijiage B bij de Spoedwet wegverbreding. Dit betreft
projecten van semi-permanente aard. Voor deze projecten is de werking van de
Wet geluidhinder tijdelijk opgeschort (zie paragraaf 4.3 voor een nadere uitleg).
O m de plusstrook daadwerkelijk te kunnen realiseren, zal de huidige rijbaan
over het grootste deel van het traject met 1,2 meter moeten worden verbreed.
De verbreding, en het feit dat het een ingreep betreft tussen een knooppunt en
een aansluiting, geven de verplichting de effecten in een milieueffectrapport
vast te leggen.
BESCHRIJVING EN FUNCTIE VAN DE A27
1.2
De A27 vormt een belangrijke noord-zuidverbinding (zie kaart 2 in de
binnenzijde van de voorkaft). De weg verbindt de Flevopolder en het noordelijk
deel van de Randstad (Utrecht en Amsterdam) met Noord-Brabant en (via de
A16) met Belgie. Daarnaast vormt de A27 een schakel tussen een aantal
belangrijke oost-westverbindingen zoals de A12, A15 en A59 en A58. Bij
knooppunt Rijnsweerd sluit de A27 aan op de hoofdroute naar het
noordoosten, de A28. Bij knooppunt Everdingen sluit de A27 aan op de noordzuidoostverbinding, de A2. Rond Utrecht en Breda is de A27 onderdeel van de
stedelijke ring. Tenslotte bieden de bruggen over de Lek (bij Vianen), de Boven
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Merwede (bij Gorinchem) en de Bergsche Maas (bij
Geertruidenberg/Keizersveer) voor het regionale verkeer de enige mogelijkheid
om de rivieren over te steken via een vaste oeververbinding.
1.3
DOEL VAN HET MER
Doel van de milieueffectrapportage (MER) is te onderzoeken wat de gevolgen
op de leefomgeving zijn van het realiseren van een plusstrook tussen het
knooppunt Gorinchem en de aansluiting Noordeloos. Hierbij wordt gekeken of
er aanvullende maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de leefomgeving op
peil te houden.
Na de Startnotitie is het MER de volgende fase van de m.e.r.-procedure. De
Startnotitie is op 16 juni 2003 gepubliceerd. O p basis van de Startnotitie en de
inspraak daarop zijn op 15 September 2003 de Richtlijnen verschenen waaraan
het MER moet voldoen.
Naast de voorgestelde oplossing, zullen ook de referentiesituatie (de
toekomstige situatie waarbij niets aan de weg wordt gedaan) en het Meest
Milieuvriendelijk Alternatief (het alternatief waarbij de nadelige gevolgen voor
het milieu zoveel mogelijk worden beperkt) in de effectbepaling worden
opgenomen. Tot slot vindt een effectvergelijking plaats tussen deze
alternatieven.
De uitkomsten van de m.e.r.-procedure zullen worden meegenomen in de
besluitvorming over de voorgenomen wegaanpassing.
1.4
LEESWIJZER
Na dit inleidende hoofdstuk gaat hoofdstuk 2 in op de problemen die zich nu
en in de toekomst voordoen op de A27 tussen het knooppunt Gorinchem en
de aansluiting Noordeloos. Daarnaast worden het doel van het project en de
besluitvormingsprocedure toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de mogelijke
oplossingen (alternatieven) beschreven. Hoofdstuk 4 geeft de effecten van de
verschillende alternatieven op de relevante milieuaspecten weer (geluid,
luchtkwaliteit, externe veiligheid, landschap, archeologie, natuur, bodem en
water). Hierbij wordt allereerst per aspect een beschrijving van het gebied
gegeven. Hierbij wordt aangegeven hoe het gebied langs dit traject van de A27
er nu uitziet en welke ontwikkelingen zich nog tot 2010 voordoen. Daarna
worden de effecten van de verschillende alternatieven op de kwaliteit van de
leefomgeving beschreven. Het meest milieuvriendelijke alternatief ( M M A )
wordt daarbij aan het einde van het hoofdstuk apart behandeld. In hoofdstuk 5
vindt een vergelijking van de alternatieven plaats. Hoofdstuk 6 beschrijft de
leemten in informatie die tijdens deze studie zijn geconstateerd. In dit
hoofdstuk wordt tot slot een voorstel voor evaluatie gedaan.
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2 Probleem- en doelstelling

2.1
PROBLEEMSTELLING
O p de oostelijke rijbaan van het wegvak van de A27 direct ten noorden van het
knooppunt Gorinchem treden (met name) tijdens de ochtendspits files op.
Hierbij treedt geregeld terugslag op tot in het knooppunt Gorinchem waardoor
verkeer op de A15 wordt gehinderd. Dit heeft vertraging voor de
weggebruikers tot gevolg. De oorzaak van de geschetste problemen is de te
grote hoeveelheid verkeer op de A27 ten noorden van knooppunt Gorinchem
(daar waar de verkeersstromen van de A27 en de A15 samenkomen) tijdens de
ochtendspits. Door een toename van het verkeer op de A27 en de A15 zal de
komende jaren, als er niets gebeurt, de fileproblematiek op de A27 en daardoor
ook op de A15 verergeren. In paragraaf 4.2.3 wordt de probleemstelling nader
gedefinieerd.
2.2
DOEL VAN HET PROJECT
Het doel van de aanleg van de plusstrook is tweeledig. Ten eerste gaat het om
een betere en betrouwbaarder doorstroming van het verkeer op de A27 tussen
Gorinchem en Noordeloos. Daarnaast wordt beoogd de terugslag van
filevorming die ontstaat op de A27 zodanig te beperken dat het verkeer op het
knooppunt Gorinchem en de A15 geen hinder ondervindt.
De begrenzing van het project is bepaald in de Spoedwet wegverbreding. Het
traject is zo gekozen dat wordt verwacht dat door de aanleg van de plusstrook
in 2010 geen terugslag van files tot in het knooppunt Gorinchem zal optreden.
Het project moet worden gezien als een tijdelijke oplossing. Ten behoeve van
het verkennen van de mogelijkheden voor een structurele oplossing voor de
gesignaleerde knelpunten wordt naar verwachting medio 2004 een
zogenaamde Verkenning voor de corridor Breda-Utrecht uitgebracht. In deze
corridor is de A27 de belangrijkste verbindingsas. In de Verkenning zijn de
oorzaken van de problemen onderzocht en zijn mogelijke oplossingsrichtingen
verkend. Op dit moment is nog niet duidelijk of de Verkenning zal leiden tot de
start van een Tracewetprocedure. De benodigde financiele middelen in het
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) zullen in ieder geval
niet voor 2015 beschikbaar zijn.
De structurele oplossing valt buiten het kader van dit project.
2.3
RELATIE MET ANDERE PROJECTEN
Het project heeft een relatie met de ontsluiting van het nog te ontwikkelen
bedrijventerrein Gorinchem-Noord. Ontsluiting van dit bedrijventerrein zal
mogelijk via de A27 plaatsvinden op het gedeelte waar de plusstrook wordt
gerealiseerd.
2.4
BESLUITVORMING
Op grond van de Spoedwet wegverbreding, de Wet milieubeheer en het
Besluit m.e.r. kan de benuttingsmaatregel pas worden uitgevoerd als vooraf
onderzoek en een zorgvuldige besluitvorming hebben plaatsgevonden, waarbij
alle betrokken belangen zijn meegewogen. Het MER biedt hiervoor het
afwegingskader.
Het MER is opgesteld ten behoeve van het door de Minister van Verkeer en
Waterstaat te nemen Wegaanpassingsbesluit.
De procedure met de daarbij horende planning wordt uitgelegd in bijiage 1.
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3 Alternatieven

3.1
ALTERNATIEVEN
Er zijn diverse maatregelen denkbaar om het fileprobleem op het betreffende
deel van de A27 en de A15 te verminderen. In de Spoedwet wegverbreding is
al een concrete maatregel genoemd: de realisatie van een plusstrook op de
oostelijke rijbaan (in noordelijke richting) tussen het knooppunt Gorinchem (km
37,3) en de aansluiting Noordeloos (km 43,0). Dit is het zogenaamde
voorkeursalternatief. Bij het voorkeursalternatief zal gedurende de momenten
van grote verkeersvraag, die zich voornamelijk tijdens de ochtendspits zullen
voordoen, een extra rijstrook (plusstrook) voor het autoverkeer ter beschikking
komen. Buiten de momenten van grote verkeersvraag zal de plusstrook
gesloten zijn.
Om de effecten van het voorkeursalternatief te meten worden deze afgezet
tegen de situatie waarin niets gebeurt (referentiesituatie). Daarnaast is in het
Besluit m.e.r. 1994 aangegeven dat een meest milieuvriendelijk alternatief moet
worden onderzocht (het M M A ) . De feitelijke effectbeschrijving van de ,
verschillende alternatieven vindt plaats in hoofdstuk 4.
Er zijn drie randvoorwaarden waaraan de te bestuderen oplossingen moeten
voldoen. Ze moeten:
• binnen de juridische en financiele kaders vallen van de Spoedwet
wegverbreding;
• een bijdrage leveren aan de verbetering van de verkeersafwikkeling op de
A27 ten noorden van het knooppunt Gorinchem en de terugslag op de A15
geheel of grotendeels oplossen;
• binnen redelijke grenzen technisch uitvoerbaar zijn.
3.2
REFERENTIESITUATIE
In een MER moet altijd de zogenaamde referentiesituatie worden beschreven.
De beschrijving van de referentiesituatie maakt het mogelijk om verschillende
alternatieven met elkaar te vergelijken. Deze alternatieven worden afgezet
tegen de situatie waarin de weg blijft zoals die is en er niets extra's gebeurt.
Maatregelen waarover al besluiten genomen zijn worden in de
referentiesituatie meegenomen. Deze worden aangeduid met autonome
ontwikkelingen. Hieronder vallen ook de verwachte groei van het verkeer door
een toename van het autobezit, de groei van de bevolking, etc.
In de referentiesituatie ziet de A27 er als volgt uit: tussen km 37,3 en km 43,0
bestaat de weg uit 2 rijstroken en een vluchtstrook. Zowel de rijstroken als de
vluchtstrook hebben een breedte van 3,70 meter (inclusief belijning). Op het
traject zijn geen toe- en afritten aanwezig. Er geldt een maximumsnelheid van
120 km per uur. In de binnenzijde van de achterkaft is een illustratie van de
referentiesituatie opgenomen.
3.3
VOORKEURSALTERNATIEF
Het voorkeursalternatief bestaat uit de aanleg van een plusstrook met een
breedte van 2,75 meter op de oostelijke rijbaan van het wegvak Gorinchem Noordeloos. Bij een plusstrook wordt er aan de linkerzijde van de rijbaan een
extra rijstrook gerealiseerd, terwijl er toch een vluchtstrook blijft bestaan.
Tijdens de openstelling van de plusstrook geldt een snelheidsverlaging op alle
rijstroken. Met de plusstrook zal het wegvak tijdens openstelling uit 3 rijstroken
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met een vluchtstrook bestaan. In de binnenzijde van de achterkaft zijn
illustraties opgenomen van de situatie waarbij de plusstrook is geopend en de
situatie waarbij de plusstrook is gesloten. Daarnaast is een dwarsprofiel
weergegeven.
Ten behoeve van de plusstrook wordt aan de rechterzijde van de oostelijke
rijbaan tussen km 37,3 en km 42,9 over het grootste deel van het traject extra
wegverharding aangebracht met een breedte van circa 1,2 meter.
Daarnaast worden de volgende aanpassingen aan de verharding gedaan:
•

•

•

De afrit naar de aansluiting Noordeloos wordt verlengd met circa 100 m van
km 42,5 tot km 42,6. Hiervoor wordt van km 42,15 tot km 42,90 circa 2,5
meter extra wegverharding aangebracht in de buitenberm.
Ter plaatse van de twee op het traject aanwezige viaducten (Dorpsweg en
Croeneweg) wordt de vluchtstrook achter de pijlers van de kunstwerken
langs aangelegd. Er moet hiervoor circa 3,5 meter extra wegverharding
worden aangebracht tussen km 38,7 en 38,9, en tussen km 40,3 en km
40,5. Daarnaast wordt er in het talud van de landhoofden een verticale
grondkering opgenomen.
O p de oostelijke rijbaan wordt een pechhaven aangebracht met een lengte
van 100 meter en een maximale breedte van 3,50 meter omdat de
lijnbussen bij filevorming over de vluchtstrook mogen rijden. De pechhaven
wordt aangelegd tussen km 41,3 en km 41,4.

Op bijna het gehele wegvak is een brede rechterberm aanwezig. Aanleg van de
plusstrook kan op deze ruimtereservering plaatsvinden. Het weglichaam van de
A27 hoeft daarom niet te worden aangepast.
In onderstaande figuur is aangeven wat er in het voorkeursalternatief fysiek
wijzigt ten opzichte van de referentiesituatie.

Referentiesituatie
13.00

1.70

3 70

3.70

3.90

Voorkeursalternatief

Figuur 1

Dwarsprofielen referentiesituatie en voorkeursalternatief (maten inclusief
belijning); referentiesituatie: van links naar rechts redresseerstrook,
linkerrijstrook, rechterrijstrook, vluchtstrook;
voorkeursalternatief:
redresseerstrook, plusstrook, linkerrijstrook, rechterrijstrook,
vluchtstrook
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Uitgangspunt van de Spoedwetprojecten is dat de verkeersveiligheid door het
gebruik van extra rijstrook niet nadelig wordt beinvloed. Omdat er smallere
rijstroken worden toegepast waardoor de verkeersveiligheid mogelijk in het
gedrang komt, moeten aanvullende maatregelen worden genomen. De
Adviesdienst Verkeer en Vervoer ( A W ) heeft geadviseerd over het ontwerp
van de spits- en plus- en bufferstroken en over de aanvullende maatregelen die
moeten worden genomen om het veiligheidsniveau op de betreffende
wegvakken op peil te houden.
Voor de plusstrook op de A27 worden overeenkomstig het AVV-advies 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 en bewaking van de plusstrook en de pechhavens
plaatsvinden;
• 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, zorggedragen voor
uniformiteit in bebording, bewegwijzering, signalering, markering etc.
3.4
MEEST MILIEUVRIENDELIJKE ALTERNATIEF
Het is wettelijk verplicht om een alternatief te beschrijven waarbij nadelige
gevolgen voor het milieu worden verzacht. Als die mogelijkheid er niet is dient,
met gebruikmaking van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming
van het milieu, de schade zoveel mogelijk te worden beperkt (art. 7.10 Wet
milieubeheer). Dit wordt het Meest Milieuvriendelijk Alternatief ( M M A )
genoemd. Het M M A moet een realistisch alternatief zijn dat de
verkeersproblemen oplost met de minste belasting voor de kwaliteit van de
leefomgeving. In de Spoedwet wegverbreding wordt de aanleg van een
plusstrook benoemd voor dit wegaanpassingsproject. In dit geval is het M M A
ontwikkeld door de plusstrook te optimaliseren voor natuur en/of leefmilieu.
Hierbij is zo goed mogelijk geprobeerd de meer lokale milieueffecten te
beperken. Er is nagegaan welke maatregelen kunnen worden genomen om de
te verwachten milieueffecten tegen te gaan, te verminderen of te
compenseren. Deze maatregelen zijn opgenomen in het M M A , waarvan de
effecten zijn beschreven in paragraaf 4.11.
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4 Effecten

4.1
ALGEMEEN
Dit hoofdstuk geeft voor de te onderzoeken aspecten een beschrijving van de
huidige situatie, de referentiesituatie, het voorkeursalternatief en het meest
milieuvriendelijke alternatief ( M M A ) . Het M M A wordt daarbij aan het einde
van dit hoofdstuk in een aparte paragraaf beschouwd. Daarbij worden alleen
de effecten van die aspecten beschreven die afwijken van het
voorkeursalternatief.
Voor de beschrijving van de huidige situatie is een zo recent mogelijk jaar
aangehouden (of, zoals bijvoorbeeld wettelijk verplicht voor het aspect geluid,
het jaar 2000). Voor de referentiesituatie, het voorkeursalternatief en het M M A
worden de effecten voor het jaar 2010 beschouwd.
Per aspect wordt allereerst de gebruikte methodiek (de gebruikte
beoordelingscriteria en de manier van het bepalen van de effecten) beschreven.
Vervolgens worden voor deze aspecten de effecten op de omgeving
beschreven en worden deze effecten toegelicht.
Het
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gaat om de volgende aspecten:
Verkeer;
Verkeersveiligheid;
Geluid;
Luchtkwaliteit;
Externe veiligheid;
Landschap, cultuurhistorie en archeologie;
Natuur;
Bodem;
Water.

Waarom deze aspecten?
De richtlijnen (September 2003) geven aan dat alleen aandacht hoeft te worden
besteed aan die aspecten waarvan verwacht mag worden dat ze door de
aanleg van de plusstrook worden beinvloed. Het gaat daarbij om de
geluidbelasting op woningen, de natuur-, lucht-, bodem- en waterkwaliteit, en
de externe veiligheidssituatie. Deze aspecten zijn van belang voor de
besluitvorming over dit project. Deze aspecten worden dan ook in dit MER
onderzocht.
Wat wordt niet onderzocht?
Voor de aspecten ruimtelijke ordening, wonen en werken, recreatie en
economie geven de richtlijnen aan dat deze niet onderzocht hoeven worden.
Afbakening studiegebied
Het studiegebied wordt aan het begin en einde van de plusstrook begrensd
door respectievelijk kilometerpaal 37,3 en 43,0, en ten weerszijden van de
strook door een zone waar de mogelijke effecten te verwachten zijn.
Wet- en regelgeving
Voor alle aspecten is het relevante beleid tot 2010 in beeld gebracht. Hierbij
geldt dat dit gericht is op die onderdelen die relevant zijn met het oog op de
effectbeschrijving. Het beleidskader wordt beschreven aan de hand van de
plannen op Europees, nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal niveau voor
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zover deze relevant zijn. De effecten worden afgezet tegen de relevante
doelstellingen (normen).
4.2

VERKEER

4.2.1
Beleid en toetsingskader
De beoogde maatregel wordt genomen in het kader van de Spoedwet
wegverbreding.
In het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-II) is het huidige verkeer- en
vervoerbeleid vastgelegd. Dit beleid loopt eind 2004 af en wordt opgevolgd
door de Nota Mobiliteit. Vanwege de veranderingen in het beleid is in dit MER
ten aanzien van de verkeersprognoses een overgangsscenario gehanteerd dat
aansluit bij het SVV-II en de hoofdlijnennotitie Nota Mobiliteit. Aangezien de
Spoedwet zich richt op 2010 heeft eventuele invoering van beprijzing (beleid
tot 2020) geen invloed op onderstaande uitkomsten. De Nota Ruimte (nu nog
een beleidsverkennende notitie) bevat het nationale ruimtelijk beleid. De
ruimtelijke invulling van de Randstad is nog onzeker zodat het effect op het
verkeer hiervan niet is te voorspellen.
O m inzicht te krijgen in het effect van de plusstrook op de verkeersafwikkeling
wordt gebruik gemaakt van twee indicatoren: de l/C verhouding en het aantal
voertuigverliesuren.
1

De l/C-verhouding is relatief eenvoudig te bepalen en geeft een indicatie van
de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. Bij de beoordeling van de
verkeersafwikkeling in de spits wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende
l/C-verhoudingen:
Tabel 7

Kwaliteit van de
l/C-verhouding

verkeersafwikkeling
Kwaliteit van de
verkeersafwikkeling
beneden de 0,70
goed
tussen 0,70 en de 0,85
matig
tussen de 0,85 en de 1,00 slecht
boven de 1,00
overbelast

Het aantal voertuigverliesuren is de resultante van de reistijdverliezen (als
gevolg van een lagere rijsnelheid) en het aantal verkeersdeelnemers. Dit geeft
een indruk van het totale reistijdverlies op het traject als gevolg van
filevorming.
4.2.2
Werkwijze
De kwaliteit van de verkeersafwikkeling in de ochtendspits op het wegvak
tussen de aansluitingen Avelingen en Lexmond is in beeld gebracht. De
intensiteiten en capaciteit in 2010 die hiervoor gebruikt worden zijn afkomstig
uit een verkeersmodel (het zogenaamde Randstadmodel). De rekenmethode
voor het bepalen van de voertuigverliesuren gebruikt de intensiteit, capaciteit
en maximumsnelheid om het totale reistijdverlies te kunnen berekenen. Een
nadere uitwerking van het Randstadmodel en de berekening van de
voertuigverliesuren is weergegeven in bijiage 2.
4.2.3
Effecten
In onderstaande tabel zijn de l/C verhoudingen, de verkeersintensiteiten (in
motorvoertuigen per etmaal) en de voertuigverliesuren (VVU) voor de huidige

1

De verhouding tussen de intensiteit (in aantal motorvoertuigen) en de hoeveelheid verkeer

die een weg kan verwerken gedurende een bepaalde tijdsperiode.
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situatie (2001), de referentiesituatie (2010) en het voorkeursalternatief (2010)
weergegeven. Omdat de maatregel niet alleen effect heeft op het wegvak van
de maatregel zelf is het effect in voertuigverliesuren voor het gehele traject
Avelingen - Lexmond weergegeven. De overige indicatoren staan per wegvak
weergegeven.
Intensiteiten, l/C verhoudingen en voertuigverliesuren in de ochtendspits
Huidige situatie
Referentiesituatie
Voorkeursalternatief
mvt/
l/C
VVU mvt/
l/C
VVU
mvt/
l/C
VVU
etmaal
etmaal
etmaal
Avelingen - kp.Gorinchem
92.000 0,79
100.000 >1
100.000 >1
Kp. Gorinchem - Noordeloos 76.000 0,73 650 92.000
>1
1.650
92.000
0,7-0,85 850
Noordeloos - Lexmond
78.000 0,86
95.000
>1
95.000
>1
Wegvak

Huidige situatie
De verkeersafwikkelingsproblemen doen zich voor in de ochtendspits. Dit
wordt gei'llustreerd aan de hand van hoge l/C verhoudingen op alle wegvakken
tussen Avelingen en Lexmond (zie tabel 2). De problemen worden niet alleen
veroorzaakt door de hoogte van l/C verhouding op het wegvak Gorinchem Noordeloos maar ook door de hoge l/C verhouding op het wegvak Noordeloos
- Lexmond.
Het totaal aantal voertuigverliesuren op de in tabel 1 genoemde wegvakken op
de A27 bedraagt in 2001 circa 650 per werkdag.
Referentiesituatie
De verkeersprognoses geven aan dat het verkeer in het studiegebied de
komende jaren verder toeneemt. Voor 2010 worden op de doorsnede (de
beide rijrichtingen samen) tussen Gorinchem en Noordeloos circa 92.000
motorvoertuigen per etmaal verwacht waar er in 2001 sprake is van nog geen
76.000 motorvoertuigen. Dit komt neer op een groei van circa 21 %. In de
referentiesituatie stijgen de toch al hoge l/C verhoudingen hierbij verder tot
waarden tot boven de 1 terwijl het aantal voertuigverliesuren ruim zal
verdubbelen ten opzichte van de huidige situatie.
Voorkeursalternatief
Voor de A27 wordt er vanuit gegaan dat er geen generatie van extra
autokilometers plaatsvindt door de aanleg van de plusstrook. Dit is voor het
grootste deel te verklaren door de snelheidsverlaging bij openstelling van de
plusstrook. Daarnaast is er sprake van een capaciteitsuitbreiding in slechts een
richting waardoor wijziging van vervoerwijze als gevolg van de maatregel niet
waarschijnlijk is. Evenals in de referentiesituatie groeit het verkeer tussen 2001
en 2010 dus van 76.000 naar 92.000 motorvoertuigen per etmaal.
Door aanleg van de plusstrook verbetert de l/C verhouding en hiermee de
doorstroming op het wegvak Gorinchem - Noordeloos. De file op de A27
vermindert niet alleen, maar de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de
reistijd verbeteren bovendien. Het aantal voertuigverliesuren op de A27
halveert ten opzichte van de referentiesituatie.
Daarnaast zorgt de kortere file op de A27 ervoor dat een blokkade van het
knooppunt Gorinchem in ieder geval tot 2010 wordt voorkomen. Hier
profiteren weggebruikers van zowel de A15 als de A27 van. De omvang van
het effect op de weggebruikers van de A15 is niet in de berekening van het
aantal voertuigverliesuren meegenomen.
Door een hoog blijvende l/C verhouding op het wegvak Noordeloos Lexmond blijft er ook in de toekomst kans op files op het traject Gorinchem -
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Noordeloos bestaan. Dit gedeelte van de A27 blijft namelijk last houden van
files die terugslaan vanuit het wegvak tussen Noordeloos en Lexmond. Het
effect van deze files op de doorstroming op het knooppunt Gorinchem en
daarmee de A15 wordt door de aanleg van de plusstrook geminimaliseerd.
Geconcludeerd kan worden dat de plusstrook tot een betere
verkeersafwikkeling leidt. Omdat het verkeer blijft groeien zal in 2010 met
plusstrook de verkeersafwikkeling ongeveer gelijk zijn aan de
verkeersafwikkeling in de huidige situatie. Het aantal voertuigverliesuren is bij
uitvoering van het voorkeursalternatief aanzienlijk lager dan in de
referentiesituatie.
4.2.4
Openstelling van de plusstrook
De plusstrook wordt opengesteld wanneer er file op de A27 dreigt te ontstaan.
Ervaringen met op dit moment in werking zijnde plusstroken wijzen uit dat dit
het geval is als het verkeersaanbod meer dan 1.500 motorvoertuigen per uur
per rijstrook bedraagt. Voor de A27 met 2 rijstroken betekent dit dat indien
meer dan 3.000 motorvoertuigen per uur passeren de plusstrook wordt
opengesteld.
Recente verkeerscijfers laten zien dat de intensiteit tussen 07.00 en 10.00 uur
boven de 3.000 motorvoertuigen per uur komt en dat dan de plusstrook zal
opengaan. Openstelling in andere perioden lijkt vooralsnog niet nodig. In
verband met de Wet geluidhinder en de uitgangspunten die in dat kader zijn
gehanteerd bij de akoestische berekeningen zal openstelling niet plaatsvinden
voor 07.00 uur.
4.2.5
Effecten op onderliggend wegennet
Door de aanleg van de plusstrook verbetert de verkeersafwikkeling op het
hoofdwegennet zowel op het wegvak Gorinchem - Noordeloos op de A27 als
op het knooppunt Gorinchem (A15). Ten noorden van Noordeloos worden op
het hoofdwegennet geen veranderingen in de kwaliteit van de
verkeersafwikkeling als gevolg van de aanleg van de plusstrook verwacht.
Het kiezen van alternatieve routes over het onderliggend wegennet wordt door
de aanleg van de plusstrook dan ook niet aantrekkelijker. Het is daarom
onwaarschijnlijk dat er sprake zal zijn van een toename van de hoeveelheid
verkeer op het onderliggend wegennet als gevolg van de plusstrook.
4.2.6
Overige aspecten
In de huidige situatie hebben lijnbussen een ontheffing om bij filevorming vanaf
het viaduct over de A27 bij Hoogblokland (Dorpsweg) tot aan de aansluiting
Noordeloos gebruik maken van de vluchtstrook. Ook in het
voorkeursalternatief blijft dit mogelijk.
De plusstrook maakt een eventuele extra aansluiting op de A27 ten behoeve
van de ontsluiting van het te realiseren bedrijventerrein Gorinchem-Noord niet
onmogelijk.
4.3

VERKEERSVEILIGHEID

4.3.1
Toetsingskader
De doelstelling van de spoedwetprojecten is dat de verkeersonveiligheid na de
realisatie van de maatregelen niet toeneemt.
4.3.2
Werkwijze
De ongevallen op het wegvak in de jaren 1998 t/m 2002 zijn in kaart gebracht
en geanalyseerd. Voor 2010 is een kwalitatieve prognose van het aantal
ongevallen gemaakt voor de referentiesituatie en het voorkeursalternatief. Voor
de referentiesituatie is de prognose gemaakt op basis van een toename van het
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aantal kop/staart ongevallen, flankongevallen en enkelvoudige ongevallen
(geen andere weggebruikers betrokken). De prognose is gebaseerd op een
groei van het verkeer en een toename van het ongevalsrisico door de toename
van de l/C-verhouding. Als toename in ongevallen wordt een groei van 2 0 %
aangehouden.
De prognose over het aantal ongevallen in 2010 bij het voorkeursalternatief is
verlaagd in verband met de effecten zoals hieronder aangegeven.
De effecten op de aansluitende wegvakken (waaronder de A15) van de
verhoogde ongevalskans in de referentiesituatie en de verlaagde ongevalskans
door het voorkeursalternatief zijn hier niet in verdisconteerd.
4.3.3

Effecten

Huidige situatie
Het aantal ongevallen op het wegvak Gorinchem- Noordeloos in noordelijke
richting (km 37.3-43.0) in de jaren 1998 t/m 2002 bedraagt 134, waarvan 10
ongevallen met letsel en een dodelijk ongeval (zie bijiage 3 voor een
gedetailleerde beschrijving van de verkeersveiligheidscijfers). Het aantal
slachtoffers bedraagt totaal over deze jaren 11, waaronder een dode en een
ziekenhuisgewonde.
Het percentage kop/staart ongevallen is 2 8 % van het totale aantal ongevallen
op het wegvak. Het percentage flankongevallen is circa 1 6 % .
Er zijn op het wegvak geen zogenaamde 'black spots' geconstateerd (een black
spot is een locatie waar zich in 3 jaren 6 of meer letselongevallen hebben
voorgedaan).
Het risico cijfer (RC) op het wegvak in de jaren 2000-2002 is 0,040 slachtoffers
per miljoen voertuig kilometer. Dit risicocijfer bevindt zich in de
veiligheidscategorie matig (RC tussen de 0,035 en de 0,065). Ten opzichte van
het risicocijfer over alle rijkswegen in de provincie Zuid-Holland in de jaren
2000-2002 (RC=0,08) is dat relatief gunstig. Wel is het aantal ongevallen op
het wegvak knooppunt Gorinchem - knooppunt Everdingen (twee richtingen)
toegenomen van 116 in 1987 naar 143 in 2002. Het aantal letselongevallen is
in die jaren afgenomen van 15 naar 8 in 2002.
Referentiesituatie
Naarmate de l/C verhouding boven de 0,8 komt, wat bij de referentiesituatie in
tegenstelling tot de huidige situatie het geval is, wordt de verkeersveiligheid
meer dan evenredig slechter. De verkeersprognoses geven aan dat de l/C
verhouding toeneemt in de richting van een l/C >1. Dat is vooral ongunstig
voor het aantal kop/staart ongevallen. Het aantal flankbotsingen neemt bij
toenemende congestie in het algemeen ook toe. Samengevat zal er een
verslechtering optreden ten opzichte van de huidige situatie.
Voorkeursalternatief
O p wegvakniveau zal de verkeersonveiligheid als gevolg van de versmalde
rijstroken toenemen. Aan de andere kant zal, doordat de l/C verhouding lager
wordt en de verkeersafwikkeling verbetert, het aantal kop/staart ongevallen op
het wegvak door de plusstrook afnemen. Ditzelfde geldt voor de aansluitende
wegvakken van de A15 doordat deze niet meer worden geblokkeerd door de
file vanaf de A27. Door de relatief smalle plusstrook kan het aantal
flankongevallen sterker toenemen. Deze toename wordt gereduceerd door het
terugbrengen van de snelheidslimiet van 120 km per uur naar 100 km per uur
tijdens opening van de plusstrook en een aantal andere maatregelen (zie
paragraaf 3.3). Samengevat wordt verwacht dat er een geringe verbetering zal
optreden ten opzichte van referentiesituatie.
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4.3.4
Maatregelen
Er worden, buiten de maatregelen die in het voorkeursalternatief zijn
opgenomen, geen extra maatregelen genomen.
4.3.5
Effecten op het onderliggende wegennet
Het verkeer op het hoofdwegennet kan door de plusstrook beter afwikkelen.
Het hoofdwegennet kan daardoor (sluip)verkeer op het onderliggende
wegennet voorkomen. De risico's voor het verkeer op het onderliggende
wegennet zijn per gereden kilometer aanzienlijk hoger dan op het H W N .
Bijvoorbeeld de N214, aansluitend op de afrit Noordeloos, bevindt zich in de
risicocategorie waarin het risicocijfer tussen de 0,25 en de 0,39 ligt. Dat
betekent dat de N214 per gereden voertuigkilometer 6 tot 10 keer meer kans
geeft op een letselongeval dan de A27.
4.4

GELUID

4.4.1

Beleid, wetgeving en toetsingskader

Rijksbeleid
Volgens artikel 6, tweede lid, van de Spoedwet wegverbreding is de Wet
geluidhinder niet van toepassing op projecten die in de bijiage onder B van de
wet staan. Voor deze projecten geldt dat eerst een Wegaanpassingsbesluit (zie
bijiage 1) genomen moet worden waarna 'een plan moet worden opgesteld,
overeenkomstig de regels van de Wet geluidhinder'. Dit plan moet uiterlijk
twee jaar na het onherroepelijk worden van het Wegaanpassingsbesluit
vastgesteld zijn. Het plan geeft aan welke noodzakelijke geluidsmaatregelen
moeten worden gerealiseerd. Daarnaast geeft het plan aan voor welke
geluidsgevoelige bestemmingen een hogere waarde noodzakelijk is. Tot slot
geeft het plan aan wanneer de maatregelen uitgevoerd worden.
Het Wegaanpassingsbesluit moet volgens artikel 6, derde, en vierde lid van de
Spoedwet wegverbreding de akoestische gegevens bevatten waaruit kan
worden afgeleid of sprake is van een overschrijding, ontstaan voor het jaar
2000, 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 gevraagd.
Het doelmatigheidscriterium is als volgt ingevuld:
Wanneer sprake is van een overschrijding van de geluidsbelasting van 70 dB(A)
voor het jaar 2000 bij 1 losstaande geluidsgevoelige bestemming wordt in
beginsel een geluidsreducerend wegdek toegepast, wanneer de overschrijding,
afgerond, 2 dB(A) of meer bedraagt.
Wanneer er sprake is van een overschrijding van de geluidsbelasting van 70
dB(A) voor het jaar 2000 bij 2 geluidsgevoelige bestemmingen in hetzelfde
cluster wordt in beginsel een geluidsreducerend wegdek toegepast, indien de
overschrijding bij tenminste 1 van deze 2 geluidsgevoelige bestemmingen,
afgerond, 2 dB(A) of meer bedraagt.
Wanneer er sprake is van een overschrijding van de geluidsbelasting van 70
dB(A) voor het jaar 2000 bij 3 of meer geluidsgevoelige bestemmingen in
hetzelfde cluster wordt in beginsel een geluidsreducerend wegdek toegepast,
ongeacht de mate van overschrijding.
Verder geldt volgens artikel 4, eerste lid onder e, van de Spoedwet
wegverbreding dat het wegaanpassingsbesluit voor projecten genoemd in de
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bijiage onder B een verlaging van de maximumsnelheid van een motorvoertuig
gedurende de perioden 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.
In beginsel wordt de maximumsnelheid verlaagd, tenzij het effect van deze
snelheidsverlaging gedurende de periode van openstelling van de plusstrook op
de geluidsgevoelige bestemmingen met een geluidbelasting van meer dan 70
dB(A) kleiner is dan 1,0 dB(A). Zo'n gering effect is op akoestische gronden
verwaarloosbaar en snelheidsverlaging is in dat geval dan ook niet zinvol.
Correctie ex. Artikel 103 Wet geluidhinder
Volgens art. 103 van de Wet geluidhinder kan op de berekende
geluidsbelasting een aftrek worden toegepast voordat toetsing aan de
grenswaarden plaatsvindt. Deze aftrek hangt samen met de verwachting dat de
geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal verminderen en
bedraagt volgens art. 6 van het Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaai
2002 voor autosnelwegen 2 dB(A).
Bij het akoestische onderzoek voor de A27 Gorinchem - Noordeloos is deze
aftrek niet toegepast. De Wet geluidhinder is op dit project niet van toepassing
en volgens de Spoedwet wegverbreding moet voor dit project een akoestische
berekening met de verkeersgegevens over het jaar 2000 worden uitgevoerd.
Met toepassing van de aftrek zou de te berekenen geluidsbelastingen 2 dB(A)
lager uitvallen. Bij het opstellen van het bovengenoemde plan met daarin de
geluidsmaatregelen zullen de berekeningen volgens de Wet geluidhinder
plaatsvinden en wordt de aftrek dus wel toegepast.
Europese richtlijn omgevingslawaai
Uit de Europese richtlijn omgevingslawaai vloeit geen andere verplichting voort
dan de inventarisatie van de geluidssituatie en van het geluidbeleid in
Nederland. Het eerste moment dat er een inventarisatie van de geluidssituatie
gemeld moet worden aan Brussel is in 2007. In dat jaar zullen de eerste
geluidsbelastingkaarten moeten worden opgesteld. De geluidsbelastingkaarten
hebben de bedoeling om de geluidssituatie te inventariseren en te registreren
op het moment van vaststelling van de kaart. In 2008 zullen de eerste
actieplannen moeten worden opgesteld. In deze actieplannen zal een indruk
gegeven moeten worden van het geluidbeleid in de lidstaten. Deze
verplichtingen leiden, in ieder geval op dit moment, niet tot een andere inhoud
van een milieu-effectrapport. Vandaar dat in dit MER niet op deze
verplichtingen wordt ingegaan.
Motie Eversdijk
O p 27 mei jl. is de Spoedwet wegverbreding aangenomen door de Eerste
Kamer. Daarbij is ook de motie-Eversdijk (Kamerstukken I, 2002/2003, 28 679,
nr. 128g) aanvaard. De motie heeft betrekking op de in de bijiage, onder B,
van de spoedwet opgenomen wegaanpassingsprojecten.
Samengevat wordt als volgt met de motie omgegaan:
• Er wordt geen dubbellaags ZOAB over het gehele traject aangelegd, maar
alleen waar dat volgens het akoestisch onderzoek conform de spoedwet
nodig is;
• Het 'plan overeenkomstig de regels van de Wet geluidhinder', dat uiterlijk
twee jaar na het onherroepelijk worden van het Wegaanpassingsbesluit
vastgesteld moet zijn, wordt voortvarend opgesteld.
4.4.2
Werkwijze
In opdracht van Rijkswaterstaat is door Royal Haskoning, mede op grond van
artikel 6 van de Spoedwet wegverbreding, een geluidsonderzoek gedaan naar
de effecten van de aanleg van een plusstrook op de A27 van Gorinchem tot
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Noordeloos. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport:
Knooppunt Gorinchem - aansluiting Noordeloos, onderzoek naar de
akoestische gegevens voor de aanleg van een plusstrook, September 2003.
Vanwege het feit dat de fysieke aanpassing van de rijksweg slechts een
beperkte toename van het geluidsniveau tot gevolg heeft, is het
onderzoeksgebied beperkt gebleven tot de in de directe nabijheid van de weg
gelegen geluidsgevoelige bestemmingen, en tot het ten noordwesten van het
knooppunt Gorinchem gelegen stiltegebied 'Hoornaar'.
Voor bovengenoemde bestemmingen is de etmaalwaarde van de
geluidsbelasting bepaald voor de huidige situatie, de referentiesituatie en het
voo rke u rsaltern atief.
Volgens artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt onder de etmaalwaarde de
hoogste van de volgende twee waarden verstaan:
• Het equivalente geluidsniveau gedurende de dagperiode (van 7.00 uur tot
19.00 uur);
• Het equivalente geluidsniveau gedurende de nachtperiode (van 23.00 uur
tot 7.00 uur) vermeerderd met 10 dB(A).
De geluidsgevoelige bestemmingen zijn volgens het bepaalde in de Wet
geluidhinder:
• Woningen;
• Scholen;
• Ziekenhuizen;
• Andere gebouwen voor gezondheidszorg;
• Woonwagenterreinen;
• Terreinen bij zorginstellingen.
Uit het akoestische onderzoek blijkt dat van de geluidsgevoelige bestemmingen
alleen geluidsbelaste woningen voorkomen in het studiegebied.
4.4.3
Tabel 3

Effecten

Geluidbelaste

woningen
Geluidsbelasting in dB(A) etmaalwaarde

Straatnaam

Dorpsstraat
Hooibergwoning
Dorpsstraat

Huisnr.

Gemeente

Type

Waarneemhoogte

Bescherming

(m).

Huidige situatie

Referentiesituatie

Voorkeursalternatief
(tussen haakjes met

1-1

Giessenlanden

Woning

4.5

71

72

DZOAB)
72 (71)

1-2

Giessenlanden

Woning

4.5

72

73

73 (72)

Huidige situatie
De 70 dB(A) contour ligt in de huidige situatie op een afstand van ongeveer 60
meter van de as van de weg. Uit de geluidsberekeningen blijkt verder dat er in
2000 twee woningen zijn met een geluidsbelasting hoger dan 70dB(A). Deze
woningen liggen ter hoogte van de kruisende weg nabij Hoogblokland. In de
huidige situatie zijn er geen afschermende voorzieningen aanwezig.
Aan de rand van het stiltegebied 'Hoornaar' bedraagt de geluidsbelasting 47
dB(A).
In bijiage 4 is een gedetailleerd overzicht gegeven van de geluidsbelasting op
de langs het traject gelegen geluidsgevoelige bestemmingen en op het
stiltegebied.
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Referentiesituatie
Tussen 2000 en 2010 zal het geluidsniveau in de omgeving door de toename
van het verkeer met circa 1,0 dB(A) toenemen. Uit het geluidsonderzoek blijken
in het jaar 2010 voor de twee bovengenoemde woningen een geluidsbelasting
te ontstaan van 72 en 73 dB(A).
Dit effect zal zich ook voordoen voor de overige geluidsgevoelige
bestemmingen langs het traject. In het gedeelte van het stiltegebied dat alleen
beinvloed wordt door het verkeer dat over de A27 rijdt zal ook een toename
van circa 1 dB(A) optreden tot 48 dB(A).
In de referentiesituatie zijn er geen wijzigingen voorzien voor wat betreft de
afschermende voorzieningen.
Voorkeursalternatief
De voorgenomen fysieke wegaanpassing heeft nagenoeg geen effect op de
hoogte van het geluidsniveau. Uit berekeningen blijkt dat het effect in de orde
grootte van 0,2 dB(A) ligt. Ten aanzien van de geluidbelasting op
bovengenoemde woningen en het stiltegebied treden dan ook geen
veranderingen op.
Maatregelen
4.4.4
Voor de twee woningen langs het traject met een geluidsbelasting van meer
dan 70 dB(A) voor het jaar 2000 is onderzocht wat het effect is van het
aanbrengen van dubbellaags ZOAB op de oostbaan van de rijksweg. Het blijkt
dat door deze maatregel de geluidsbelastingen met circa 1 dB(A) zullen
afnemen. Uit de toetsingskader uit paragraaf 4.3.1 blijkt dat het doelmatig is
om voor de twee woningen een geluidsreducerend wegdek toe te passen op de
oostbaan van km 40,3 tot km 40,7. Deze maatregel wordt in het
voorkeursalternatief opgenomen (zie ook tabel 3). Uit de tabel blijkt dat na
doorvoering van deze maatregelen het aantal woningen dat op basis van de
gegevens voor het jaar 2010 een geluidsbelasting van meer dan 70 dB(A)
ondervindt, ongewijzigd blijft (twee woningen dus).
Verder is in beeld gebracht wat het effect is van een verlaging van de
maximumsnelheid. Het blijkt dat dit effect slechts zeer gering (circa 0,1 dB(A))
is. Hetzelfde effect wordt berekend voor het stiltegebied. Omdat dit effect te
verwaarlozen is wordt deze maatregel niet doorgevoerd.
2

4.5

LUCHTKWALITEIT

4.5.1
Toetsingskader
O p 19 juli 2001 is de Algemene Maatregel van Bestuur Luchtkwaliteit, het
zogenaamde Besluit Luchtkwaliteit, van kracht geworden. Het Besluit
luchtkwaliteit is de implementatie van een Europese richtlijn.
In dit besluit zijn grenswaarden opgenomen voor de concentraties van de
volgende luchtverontreinigde stoffen: stikstofdioxide (NO ), koolmonoxide
(CO), fijn stof (PM ), benzeen (C H ), zwaveldioxide (S0 ) en lood (Pb). In het
belang van de bescherming van de gezondheid dient, afhankelijk van de stof,
uiterlijk in 2005 of 2010 aan deze grenswaarden voldaan te zijn. De
luchtverontreinigde stoffen stikstofdioxide en fijn stof zijn indicatief voor de
luchtkwaliteit op de Nederlandse snelwegen.Voor de grenswaarden voor de
uurgemiddelde concentratie van N 0 en de concentraties van de andere
luchtverontreinigende stoffen ( S 0 , C O , N O , Pb en C H ) die genoemd
x

10

6

6

2

2

2

2

x

6

6

Wanneer, zoals in de Spoedwet wegverbreding is voorgeschreven, wordt gekeken naar het

jaar 2000 geldt dat het aantal woningen met een geluidsbelasting groter dan 70 dB(A)
afneemt van 2 naar 1.
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worden in Besluit luchtkwaliteit, kan worden aangenomen dat deze
grenswaarden langs rijkswegen niet zullen worden overschreden.
Bij de aanleg van een plusstrook op de oostelijke rijbaan van de A27 van
Gorinchem tot Noordeloos dienen de betrokken bestuursorganen de
grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit in acht te nemen.
Voor het aspect luchtkwaliteit wordt gekeken naar de volgende criteria:
•
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.
3

Voor N 0 dient uiterlijk in 2010 aan de vastgestelde grenswaarde te worden
voldaan. Voor P M is het jaartal voor het voldoen aan de grenswaarde
vastgesteld op 2005.
2

1 0

4.5.2
Werkwijze
In opdracht van Rijkswaterstaat is door T N O een gedetailleerd luchtonderzoek
uitgevoerd naar de gevolgen van de aanleg van een plusstrook op de A27 van
Gorinchem tot Noordeloos. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in
het rapport: Effectbeoordeling luchtkwaliteit A27 Gorinchem - Noordeloos,
oktober 2003.
De concentraties van luchtverontreinigende stoffen zijn getoetst aan de
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 u.g/m ). Als indicator hiervoor wordt de jaargemiddelde
concentratie van P M (30 u.g/m ) gebruikt.
3

2

3

1 0

3

3

1 0

4.5.3
Effecten
In de onderstaande tabel zijn de resultaten van het T N O onderzoek voor zowel
de huidige situatie als de referentiesituatie en het voorkeursalternatief
samengevat.

3

Uit de gemeten waarden van het RIVM blijkt dat de Nederlandse grenswaarden voor

zwaveldioxide, stikstofoxiden, lood, koolstofmonoxide en benzeen niet worden overschreden.
De conclusie van het RIVM blijkt ook uit diverse (recente) studies van T N O naar de
(toekomstige) concentraties van deze luchtverontreinigende stoffen langs rijkswegen
(Voorbeelden: MER-studies A73 en A15; zonekaarten provincie Noord-Holland). Hieruit blijkt
dat de concentraties van deze stoffen langs rijkswegen zeer ver onder de normen blijven.
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Tabel 4

Effecten

luchtkwaliteit
Oppervlakte (ha) in het studiegebied met concentraties
hoger dan de grenswaarde van 40 ug/m
3

N0

PM

2

10

huidige situatie

170

27

referentiesituatie

54

5

voorkeursalternatief

52

4

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

NO,

PM "
10

huidige situatie

34

0

referentiesituatie
voorkeursalternatief

0

0

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 ug/m (indicator voor de
24-uurgemiddelde concentratie) leidt het toetsen aan deze grootheid niet tot verschillen
tussen de huidige situatie (2000), de referentiesituatie (2010) en het voorkeursalternatief
(2010). Vanwege de hoogte van de achtergrondconcentratie wordt deze norm in het gehele
studiegebied in zowel 2000 als 2010 overschreden.
3

Huidige situatie
Er komen 34 woningen in de overschrijdingszone van de jaargemiddelde
concentratie van N 0 (40 |ig/m ) voor. In de overschrijdingszone van de
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie P M komen geen woningen
voor.
3

2

1 0

Referentiesituatie
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).
Voorkeursalternatief
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
referentiesituatie. Dit wordt veroorzaakt door afname van de congestie
(filevorming).
2

Snelheidsverlaging anders dan op grond van artikel 4, eerste lid, onder e, van
de Spoedwet wegverbreding
De Dienst W e g - en Waterbouw van Rijkswaterstaat (DWW) heeft voor het A1
traject Hoevelaken - Barneveld een orienterende berekening uitgevoerd,
waarbij is gekeken naar het verschil in emissies (uitstoot) tussen de situatie
waarin personenauto's met 120 km per uur en vrachtauto's met 80 km per uur
rijden in vergelijking tot de situatie waarin alle verkeer 80 km per uur rijdt. In
deze berekening is er vanuit gegaan dat de snelheidsverlaging er voor zorgt dat
de doorstroming verbetert. Het verschil bedraagt circa 4 % . Vervolgens is het
effect op de concentratie ingeschat. Op 50 meter afstand van de wegas (net
buiten kant verharding) zouden de N 0 concentraties met 1 a 2 % verminderen
(0,5 tot 1 ug/m ). O p 200 meter van de weg is het effect al gehalveerd.
Geconcludeerd kan worden dat het effect van een snelheidsverlaging van 120
naar 80 km per uur marginaal is. Een snelheidsverlaging van 120 naar 100 km
2

3
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per uur zal naar verwachting dus ook weinig effect hebben op de
luchtkwaliteit.
4.5.4
Maatregelen
De grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit worden niet overschreden bij
woningen en/of andere gevoelige bestemmingen. Er hoeven daarom uit het
oogpunt van luchtkwaliteit geen maatregelen te worden genomen.
4.6

EXTERNE VEILIGHEID

4.6.1
Toetsingskader
Voor het transport van gevaarlijke stoffen is de nationale Wet vervoer
gevaarlijke stoffen (WVGS, 1995) de wettelijke basis voor de regelgeving voor
vervoer over de weg. Het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (BVGS, 1996) is
het uitvoeringsbesluit bij deze wet. Voor vervoer over de weg is dit verder
uitgewerkt in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (1998). De
vertaling van de veiligheid naar de ruimtelijke inrichting rond transportassen
heeft vorm gekregen in de nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
(RNVGS, 1996), waarin is aangegeven aan welke risiconormen moet worden
voldaan bij transport van gevaarlijke stoffen over de transportas. Verder is er de
Handreiking externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen (Den Haag, 1998).
Werkwijze
4.6.2
Ten behoeve van dit MER is in opdracht van Rijkswaterstaat door AVIV een
onderzoek gedaan naar de externe veiligheid in de referentiesituatie en de
situatie met plusstrook. De resultaten zijn vastgelegd in het rapport Beoordeling
externe veiligheid Spoedwetprojecten, juni 2003.
De externe veiligheidsrisico's, veroorzaakt door het transport van gevaarlijke
stoffen over de A27, worden berekend voor de huidige situatie en
representatief verondersteld voor de situatie in het planjaar 2010, met en
zonder plusstrook. Hierbij wordt het Plaatsgebonden Risico (PR) en het
Groepsrisico (GR) in beeld gebracht.
Het plaatsgebonden risico (PR) wordt uitgedrukt in de kans op overlijden van
een denkbeeldig aanwezige persoon op een bepaalde plaats als gevolg van een
verkeersongeval met gevaarlijke stoffen. De norm voor het plaatsgebonden
risico (PR) is een grenswaarde, waarvoor een resultaatverplichting geldt. Deze
norm is vastgesteld op een kans van 10' dat een denkbeeldig persoon overlijdt.
Het groepsrisico (GR) wordt uitgedrukt in de kans op overlijden ineens van een
groep personen als gevolg van een verkeersongeval met gevaarlijke stoffen. De
normstelling voor het groepsrisico heeft een status van orienterende waarde.
Dit houdt in dat er een inspanningsverplichting is om (op termijn) te voldoen
aan de norm, maar dat de bevoegde autoriteit daar op het moment van besluit
gemotiveerd van mag afwijken. Deze orienterende waarde voor het GR per km
route per jaar is vastgesteld op een kans van 10" voor 10 slachtoffers, 10" voor
100 slachtoffers, etc.
6

4
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6

4.6.3

Effecten

Tabel 5
Plaatsgebonden risico

Groepsrisico

huidige situatie

norm wordt niet
overschreden

orienterende waarde wordt
niet overschreden

referentie situatie

norm wordt niet
overschreden

orienterende waarde wordt
niet overschreden

voorkeursalternatief

norm wordt niet
overschreden

orienterende waarde wordt
niet overschreden

Huidige situatie
De norm van het plaatsgebonden risico en de orienterende waarde van het
groepsrisico worden in de huidige situatie niet overschreden.
Referentiesituatie
Voor het extern veiligheidsrisico is hoofdzakelijk het transport van LPG van
belang. De geschatte toename binnen tien jaar is 10%. Deze prognose is
tamelijk onzeker en is sterk afhankelijk van toekomstige fiscale prikkels en
waarschijnlijk ook van de uitkomst van de productketenstudie van het
Ministerie van V R O M . Volgens de Risicoatlas 2003 is de verkeersprestatie van
stoffen als LPG ten opzichte van de vorige atlas uit 1997 met ongeveer 14%
afgenomen. Gelet op deze gegevens is geen rekening gehouden met een
mogelijke groei van het aantal transporten van stoffen als LPG in 2010. Voor
de bebouwing langs de weg is uitgegaan van de huidige situatie.
De conclusie luidt dat de norm van het plaatsgebonden risico en de
orienterende waarde van het groepsrisico in de referentiesituatie niet worden
overschreden.
Voorkeursalternatief
De aanleg van de plusstrook heeft mogelijk invloed op de ongevalfrequentie en
daarmee ook op de uitstromingsfrequentie (de frequentie dat bij een ongeval
een lek ontstaat en er gevaarlijke stoffen uitstromen) die gehanteerd wordt in
de risicoberekening.
Uit onderzoek van A W blijkt dat de verkeersveiligheid niet zal verslechteren
indien een basis pakket verkeersveiligheidsmaatregelen gerealiseerd wordt.
Hiervan uitgaande is er bij het voorkeursalternatief dan ook geen sprake van
een overschrijding van de norm voor plaatsgebonden risico en van de
orienterende waarde voor het groepsrisico.
4.6.4
Maatregelen
De norm van het plaatsgebonden risico en de orienterende waarde van het
groepsrisico worden bij geen van de alternatieven overschreden. Uit het
oogpunt van externe veiligheid hoeven er daarom geen additionele
maatregelen genomen te worden.
Voor wat betreft het standaard pakket maatregelen wordt verwezen naar de
conclusie uit de AVV-nota over externe veiligheidsaspecten met betrekking tot
Spoedwetprojecten. De aanbevelingen uit deze conclusie worden in dit project
integraal overgenomen, dat wil zeggen dat alle basis verkeersveiligheidsvoorzieningen zoals aanbevolen door A W in het rapport Veiligheid
spitsstroken, plusstroken en bufferstroken (September 2003) daadwerkelijk
gerealiseerd worden en dat daarnaast een adequaat pakket Incident
Management (IM) maatregelen als aanbevolen in het A W - r a p p o r t
'Incidentmanagement bij spits- en bufferstroken', gerealiseerd wordt. Daarbij
wordt in nauw overleg met de betrokken hulpverleningsdiensten een
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zogenaamd 'calamiteitenplan op maat' gemaakt, waarbij beheersing van de
aanrijtijden van de hulpverleningsdiensten centraal staat.
4.7

LANDSCHAP, CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE

4.7.1
Toetsingskader
Met betrekking tot het aspect landschap is de Boswet van toepassing; voor
cultuurhistorie en archeologie zijn de Monumentenwet 1988, het Verdrag van
Malta en de Nota Belvedere van belang.
De Boswet beoogt het Nederlandse bosareaal en houtopstanden in stand te
houden. In het kader van de Boswet is daarom met name het compenseren van
bomen van belang. Door Boswetcompensatie blijft het bosgebied in stand.
De Monumentenwet dient ter bescherming van allerlei zaken of terreinen die
van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de
wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
oude gebouwen, historische stads- en dorpsgezichten, historische landschappen
en archeologische objecten. Het Verdrag van Malta schrijft voor dat bij plannen
voor ruimtelijke ontwikkelingen het belang van het archeologisch erfgoed
meegewogen moet worden, terwijl de Nota Belvedere ervoor pleit dat
cultuurhistorie een vast onderdeel wordt van de planvorming en -uitvoering.
4.7.2
Werkwijze
Er is gei'nventariseerd hoeveel bomen er moeten worden gerooid om de
plusstrook te kunnen aanleggen. In overleg met de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) is gekeken of er werkzaamheden
plaatsvinden die archeologisch waardevolle objecten mogelijk zouden kunnen
aantasten. Tot slot is gei'nventariseerd of er effecten op cultuurhistorische
waarden kunnen worden verwacht.
4.7.3
Tabel 6

Effecten

Effecten landschap, cultuurhistorie en archeologie
Boswet: te kappen Monumentenwet, Verdrag van Malta
en Nota Belvedere: gevolgen ingreep
bomen
huidige situatie

geen

geen gevolgen

referentie situatie

geen

geen gevolgen

voorkeursalternatief

41 bomen

geen gevolgen

Huidige situatie
De A27 doorsnijdt de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, open
polderlandschappen die deel uitmaken van het Groene Hart. Het totale gebied
kent een beperkte verstedelijking: enige lintbebouwing, dorpen en een (kleine)
stad (Gorinchem). Grote delen in de nabijheid van de A27 zijn aangemerkt als
UNESCO Werelderfgoed gebied (Hollandse waterlinie). Langs de A27 staan
verspreid enkele groepen bomen.
Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden van de ROB blijkt er
een middelhoge trefkans voor archeologische waarden ter hoogte van
Hoogblokland.
Referentiesituatie
Het beleid is erop gericht de landschappelijke waarden te behouden en verder
te ontwikkelen. In de referentiesituatie zal daardoor wellicht een verbetering
zijn opgetreden voor deze waarden.
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Voorkeursalternatief
De aard van de voorgenomen activiteit in relatie tot zijn omgeving is zodanig
dat er geen aantasting van het landschap te verwachten is. De Hollandse
waterlinie (UNESCO Werelderfgoed gebied) wordt eveneens niet aangetast.
Voor de aanleg van de plusstrook moeten op enkele plaatsen bomen worden
gerooid. Deze bomen staan nabij de viaducten over de A27 en de aansluiting
Noordeloos. Het gaat hierbij in totaal om 41 bomen. De aanleg van de
plusstrook vindt plaats op het bestaande weglichaam. M e t de aanleg van de
A27 is een zandlichaam opgebracht waarop de weg is aangelegd. Voor de
aanleg van de plusstrook wordt alleen gegraven in de grond die in het verleden
opgebracht is. Daarin zijn geen cultuurhistorische en archeologische elementen
aanwezig. Bovendien wordt er hooguit tot een diepte van 150 cm op een
beperkt aantal plaatsen gegraven. Effecten op archeologische waarden zijn dan
ook niet te verwachten. In overleg met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek is geconcludeerd dat nader inventariserend archeologisch
onderzoek niet noodzakelijk is. Cultuurhistorie en archeologie zullen in het MER
dan ook niet verder worden behandeld.
Maatregelen
4.7.4
De 41 bomen die gekapt worden, zullen in het kader van de Boswet
gecompenseerd worden op een daarvoor geschikte locatie in de directie
omgeving van het projectgebied.
4.8

NATUUR

4.8.1
Toetsingskader
Het natuurbeleid en de natuurwetgeving zijn gericht op bescherming van
gebieden en dier- en plantsoorten.
De gebiedsbescherming wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet en het
Structuurschema Groene Ruimte (SGR). De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn gedeeltelijk vertaald in de Natuurbeschermingwet. O p basis van de
Natuurbeschermingswet zijn talrijke natuurrijke gebieden aangewezen als
beschermd natuurmonument, of als gebieden met een Speciale
beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
De soortenbescherming wordt geregeld in de Flora- en faunawet. De Flora- en
faunawet geldt daar waar beschermde soorten voorkomen, los van de vraag of
dat specifieke gebied ook wettelijk beschermd wordt en heeft tot doel in het
wild levende planten en dieren te beschermen met het oog op de
instandhouding van soorten.
4.8.2
Werkwijze
Voor gebiedsbescherming wordt een beoordeling gemaakt of er sprake is van
verstoring, vernietiging en/of barrierewerking van Natuurbeschermingswetgebieden, Ecologische Hoofdstructuurgebieden en gebieden met een Speciale
beschermingszone als gevolg van de aanleg of ingebruikname van de
plusstrook.
Bij soortenbescherming wordt een beoordeling gemaakt van de verstoring en
vernietiging van biotopen van beschermde soorten volgens de Flora- en
faunawet.
In opdracht van Rijkswaterstaat is voor de Spoedwet projecten in Zuid-Holland
onderzocht waar welke beschermde of bedreigde planten- en diersoorten
voorkomen, en in hoeverre er effecten als gevolg van de voorgenomen
ingrepen te verwachten zijn en welke maatregelen getroffen moeten worden.
Het onderzoek en de resultaten zijn terug te vinden in het rapport Inventarisatie
beschermde soorten langs rijkswegen in Zuid-Holland (September 2003).
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4.8.3
Tabel 7

Effecten

Effecten natuur

huidige
situatie

Verstoring
door geluid

Verstoring
door
verlichting

Verstoring en
vernietiging
beschermde
soorten

Verstoring en
vernietiging
beschermde
gebieden

Barrierewerking

verstoring
broedvogels
in directe
omgeving

niet
eenduidig
vast te
stellen

beschermde
diersoorten
verwacht
geen

geen
beschermde
gebieden
aanwezig

doorsnijding
geplande
PEHS verbindingszone

beschermde
plantensoorten
verwacht
referentiesituatie

toename
verstoring
door
toename
verkeer

geen
toename
t.o.v.
huidige
situatie

geen toename
t.o.v. huidige
situatie

geen effect op
beschermde
gebieden

barrierewerking zal
niet verder
toenemen

voorkeursalternatief

geen of
geringe
toename
t.o.v.
referentiesituatie

geen
toename
t.o.v.
huidige
situatie

weinig of geen
effect op
beschermde
soorten

geen effect op
beschermde
gebieden

barrierewerking zal
niet verder
toenemen

Huidige situatie
In de directe omgeving van de weg liggen geen beschermde natuurgebieden.
Het wegvak Gorinchem - Noordeloos doorsnijdt wel een geplande PEHSverbindingszone (nr. 58).
Aangezien de berm een zeer lage natuurwaarde heeft worden volgens het
rapport Inventarisatie beschermde soorten langs rijkswegen in Zuid-Holland
alleen de aanwezigheid van mol, haas, veldmuis, gewone pad en bruine en
groene kikker verwacht in lage dichtheden.
Gezien de voorkomende biotopen worden er geen beschermde plantensoorten
verwacht.
Broedvogels kunnen voorkomen in de langs het traject aanwezige bomen en
bosschages. Het kappen van de bomen zal daarom plaatsvinden buiten het
broedseizoen.
Referentiesituatie
Bij de ontwikkeling van de geplande PEHS verbindingszone door de provincie
Zuid-Holland zal worden geprobeerd de op dit moment bestaande
barrierewerking van de A27 te verminderen. Door een verkeerstoename zal de
verstoring door geluid enigszins toenemen. Voor het overige worden er geen
significante wijzigingen verwacht ten opzichte van de huidige situatie.
Voorkeursalternatief
De uitbreiding van het asfalt betreft slechts een smalle strook ten koste van een
berm met een zeer lage natuurwaarde. De aanleg van de plusstrook zal daarom
weinig of geen vernietiging en verstoring van aanwezige gebieden en soorten
tot gevolg hebben. Ook zal de barrierewerking van de A27 niet verder
toenemen. Er is geen significante bei'nvloeding van de Ecologische
Hoofdstructuur, zodat geen 'passende beoordeling' hoeft te worden
uitgevoerd.
Volgens het rapport Akoestisch effecten rijlijnverlegging en snelheidsverlaging
bij benuttingsmaatregelen van de Dienst W e g - en Waterbouw (2003) zal de
toename van geluidsverstoring hooguit enkele tienden van decibellen betreffen.
Gezien de geringe geluidstoename wordt verwacht dat de significante effecten

Milieueffectrapportage A27 Gorinchem - Noordeloos

32

op de in de omgeving voorkomende diersoorten als gevolg van die
geluidstoename te verwaarlozen zijn.
Een andere bron van verstoring wordt gevormd door verlichting. De invloed
van wegverlichting op diersoorten is niet eenduidig vast te stellen. In het
algemeen geldt voor de Spoedwetprojecten dat indien aanpassingen aan de
verlichting noodzakelijk zijn gebruik gemaakt zal worden van moderne
technieken die gericht zijn op een efficiente toepassing. Aangenomen mag
worden dat hierdoor geen toename optreedt van verstoring door licht.
4.8.4
Maatregelen
Voor veldmuis, haas, mol, gewone pad, groene kikker en bruine kikker dient
ontheffing aangevraagd te worden ingevolge artikel 75, vierde lid, onderdeel C,
Flora- en faunawet (Ontheffing voor ruimtelijke ingreep) (zie tabel 8).
Tabel 8
Soort

Verbodsbepaling

Maatregel

Veldmuis

Verontrusten en beschadigen /

geen specifieke

(Microtis arvalis)

vernietigen verblijfplaatsen

maatregelen

Mol
(Talpa europea)

Verontrusten en beschadigen /

geen specifieke

vernietigen verblijfplaatsen

maatregelen

Haas

Verontrusten en beschadigen /

geen specifieke

(Lepus europeus)

vernietigen verblijfplaats

maatregelen

Gewone pad

Verontrusten en beschadigen /

geen specifieke

(Bufo bufo)

vernietigen verblijfplaats

maatregelen

Bruine kikker

Verontrusten en beschadigen /

geen specifieke

(Rana temporaria)

vernietigen verblijfplaats

maatregelen

Groene kikker

Verontrusten en beschadigen /

geen specifieke

(Rana esculenta)

vernietigen verblijfplaats

maatregelen

De plusstrook ligt in de nabijheid van het gesignaleerde faunaknelpunt Lang
Scheiwijk. Dit knelpunt ligt in het knooppunt Gorinchem (buiten het
projectgebied) en wordt daarom niet verder beschouwd.
4.9

BODEM

4.9.1
Toetsingskader
Voor het toepassen van grond en steenachtige bouwstoffen vormen het
Bouwstoffenbesluit (Bsb), een uitvoeringsbesluit op basis van de Wet
bodembescherming (Wbb), en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo) het juridische kader.
Voor het omgaan met verontreinigde grond zijn met name de Wet
Bodembescherming en ARBO-wetgeving van toepassing.
O p het vervoer en de bestemming van vrijkomende en niet te hergebruiken
(verontreinigde) grond en materialen, te beschouwen als afvalstoffen, zijn de
Wet milieubeheer (Wm) en de Provinciale Milieuverordening (PMV) van
toepassing.
Bodembeschermingsgebieden worden aangewezen in het provinciaal
streekplan.
4.9.2
Werkwijze
Voor het aspect bodem is ingeschat in hoeverre de aanleg en het gebruik van
de plusstrook leidt tot een aantasting van de bodemkwaliteit onder en direct
naast de A27. Daarbij wordt ook bekeken in hoeverre bij grondverzet rekening
moet worden gehouden met:
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Wet bodembescherming (Wbb);
Bouwstoffenbesluit (Bsb);
Provinciale Milieuverordening (PMV).
4.9.3
Tabel 9

Effecten

Effecten bodem
Bodemkwaliteit
huidige situatie

geen bodembeschermingsgebieden aanwezig

referentiesituatie

geen wijziging t.o.v. huidige situatie

voorkeursalternatief

geen negatief effect op bodem verwacht

Huidige situatie
Langs het beschouwde trace van de A27 komen geen bodem- en
grondwaterbeschermingsgebieden voor. Doordat het wegvak is voorzien van
zeer open asfaltbeton (ZOAB) wordt het afstromend wegwater beter gefilterd
en is er minder sprake van spatwater dan in het geval van dicht asfaltbeton
(DAB). De bermbodem wordt hierdoor minder vervuild.
Referentiesituatie
In de referentiesituatie worden geen wijzigingen verwacht ten opzichte van de
huidige situatie.
Voorkeursalternatief
O m de plusstrook te kunnen realiseren moet grondverzet plaats in de berm
plaatsvinden; de humeuze toplaag (circa 30 a 40 cm) wordt verwijderd waarna
er een 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 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. Een minimale
milieubelasting van de onderliggende bodem is daarmee gegarandeerd.
De afwateringsmethode zal na aanleg van de plusstrook over het grootste
gedeelte van het traject niet veranderen (zie paragraaf 4.10.3)
Het asfalt wordt uitgebreid met een smalle strook, die eveneens zal bestaan uit
ZOAB. De effecten van een plusstrook op de kwaliteit van de bodem zijn naar
verwachting verwaarloosbaar.
3

4.9.4
Maatregelen
De te ontgraven stukken berm worden indicatief onderzocht, waarbij de nadruk
zal liggen op de te ontgraven bovengrond (0- 40 cm onder maaiveld).
Verwacht wordt dat de bodem niet tot licht verontreinigd is. Mocht toch matig
of sterk verontreinigde grond worden aangetroffen, dan wordt aanvullend
onderzoek verricht en, indien noodzakelijk, worden saneringsmaatregelen
getroffen. Vrijkomende grond wordt zoveel mogelijk in de directe nabijheid in
de berm verwerkt.
4.10

WATER

4.10.1 Toetsingskader
De vierde Nota waterhuishouding (NW4) stelt als uitgangspunt dat de na te
streven doelen voor het waterbeheer alleen door een integrale benadering
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kunnen worden bereikt. Ten aanzien van het wegverkeer als diffuse bron van
verontreiniging is het volgende geformuleerd:
'Emissies uit het wegverkeer, die veelal indirect via atmosferische depositie in
het oppervlaktewater terechtkomen, dienen vooral gereduceerd te worden via
generieke maatregelen gericht op vermindering van de uitstoot. Door de aanleg
van ZOAB-wegdek, zoals gepland voor de rijkswegen, wordt de directe emissie
naar bodem en aangrenzend oppervlaktewater beperkt. In kwetsbare gebieden
zou behandeling en infiltratie van het afstromend water van het wegdek
overwogen kunnen worden'.
In geval van uitbreiding van de bestaande verharding of aanleg van nieuwe
verhardingen binnen grondwaterbeschermingsgebieden is een ontheffing op
basis van de Provinciale Milieuverordening (PMV) op grond van de Wet
milieubeheer (Wm) vereist. In de ontheffing kunnen aan een lozingssituatie op
de bodem voorwaarden worden gesteld.
Voor het verrichten van graafwerkzaamheden in of nabij watergangen is de
Keur het juridisch kader.
Rijkswaterstaat hanteert sinds 1995 een interne gedragslijn voorde aanpak van
afstromend wegwater. Deze richtlijn beveelt aan om bij nieuwe en
(vernieuwing van) bestaande wegen zoveel mogelijk gebruik te maken van
ZOAB aangezien dit een positief effect blijkt te hebben op de
omgevingsbelasting door wegwater.
Verder is het rapport van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) van
belang. Het CIW is het bestuurlijke overleg voor de afstemming van beleid en
uitvoering van integraal waterbeheer waarbij alle overheden die betrokken zijn
bij het integraal waterbeheer zijn vertegenwoordigd. Het CIW heeft in april
2002 het rapport Afstromend Wegwater gepubliceerd. Dit rapport bevat
aanbevelingen met betrekking tot wet- en regelgeving, bronbestrijding en
maatregelen gespecificeerd per type weg en soort verharding, in relatie tot de
kwetsbaarheid van het gebied.
Watertoets
De Watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren,
afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in
ruimtelijk plannen en besluiten. De Watertoets vereist een vroegtijdige actieve
participatie van de waterbeheerder(s) in het ruimtelijke planvormingsproces. De
initiatiefnemer, in dit geval Rijkswaterstaat, is verplicht een waterparagraaf toe
te voegen aan zijn plan of besluit, in dit geval het wegaanpassingsbesluit, met
daarin een gemotiveerd besluit ten aanzien van de wateraspecten.
Ter invulling van de Watertoets is overleg gevoerd met het
Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden als het
gaat om de waterkwantiteit en het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en
Waarden als het gaat om de waterkwaliteit. De voorgenomen
benuttingsmaatregelen 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 in bijiage 5 opgenomen.
4.10.2 Werkwijze
Bij het aspect water is gekeken naar de effecten op een drietal deelaspecten:
• Waterkwantiteit: beoordeeld wordt in hoeverre de aanleg en het gebruik
van de plusstrook leidt tot een toe- of afname van de hoeveelheid
afstromend wegwater.
• Waterkwaliteit: beoordeeld wordt in hoeverre de aanleg en het gebruik van
de plusstrook leidt tot een toe- of afname van de kwaliteit van het
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afstromend wegwater en het effect bij lozing op nabijgelegen bodem en
oppervlaktewater.
Kwetsbare gebieden: bij de beoordeling van de kwaliteit van het afstromend
wegwater wordt rekening gehouden met aanwezigheid van
grondwaterbeschermingsgebieden.

•

4.10.3 Effecten
Tabel 10

Effecten water
Waterkwantiteit
ZOAB wegdeklaag

huidige situatie

geen wijziging
t.o.v. huidige
situatie
voorkeursalternatief geringe toename
hoeveelheid
afstromend
wegwater

referentiesituatie

Waterkwaliteit
afstromend
wegwater infiltreert
in de berm
geen wijziging t.o.v.
huidige situatie

Kwetsbare gebieden
trace ligt niet in een
grondwaterbeschermingsgebied
geen effect

bij afrit Noordeloos
afwatering via
rioolstelsel, lokaal
verslechtering

geen effect

Huidige situatie
4

Waterkwantiteit: het betreffende wegvak is uitgevoerd in Z O A B . Door de
open structuur zorgt ZOAB voor een aantal voordelen ten opzichte van
dichtasfaltbeton (DAB):
•
Minder opspattend wegwater en dus minder verwaaiing van
verontreinigingen;
•
Een snellere en grotere verdamping, waardoor minder hemelwater tot
afstroming komt;
•
Een groter bergend vermogen waardoor minder hemelwater tot afstroming
komt.
De hoeveelheid neerslag die bij ZOAB tot afstroming komt bedraagt 20%
(tegen circa 8 0 % bij DAB). In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat
dubbellaags ZOAB vergelijkbare voordelen heeft als ZOAB.
Waterkwaliteit: het afstromend wegwater wordt zoveel mogelijk gei'nfiltreerd
in de berm. De bermbreedte langs het traject is groot, de afstand tussen de
weg en de bermsloot bedraagt ruim 10 meter. De verontreiniging door
afstromend wegwater en verwaaiing is hierdoor gering.
De deklaag bestaat over het hele trace uit een ZOAB verharding. Door zijn
open structuur zorgt ZOAB, mits goed onderhouden, voor een filterende
werking waarbij verontreinigingen in het wegdek cumuleren. Periodieke
reiniging is een onderdeel van het reguliere onderhoud van ZOAB wegen.
Kwetsbare gebieden: de plusstrook ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied.

4

Ter hoogte van de kern Hoogblokland zal in noordelijke richting ter beperking van de

geluidbelasting over een afstand van circa 500 meter dubbellaags ZOAB worden aangebracht.
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Referentiesituatie
Waterkwantiteit: ten aanzien van afstromend wegwater gaat de meest actuele
inschatting voor de komende eeuw uit van een toename van de neerslagintensiteit met circa 10% (CIW, 2000). Zonder aanvullende maatregelen zal dit
leiden tot grotere piekafvoeren in het oppervlaktewaterstelsel. Gezien de
onzekerheden is deze toename voor het referentiejaar (2010) niet te
kwantificeren.
Waterkwaliteit: ten aanzien van verwaaiing worden geen relevante autonome
ontwikkelingen verwacht.
Voorkeursalternatief
Waterkwantiteit: Aangezien de uitbreiding van de hoeveelheid verhard
oppervlakte ter realisatie van de verbreding gering is zijn de effecten op de
bergingscapaciteit van het gebied eveneens beperkt.
Waterkwaliteit: De verkeersaantrekkende werking van de plusstrook is beperkt
aangezien er sprake is van een maatregel die over een beperkte lengte slechts
in een richting een deel van de dag extra capaciteit aanbiedt. De kwaliteit van
het afstromende wegwater zal daarmee naar verwachting ook slechts
marginaal veranderen.
De afwateringsmethode zal na aanleg van de plusstrook over het grootste deel
van het traject niet wijzigen. Afstromend neerslagwater wordt via
berminfiltratie afgevoerd naar 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 allebei een lengte van circa 200 meter. Over deze lengte
kan het water niet in de berm infiltreren. Voor het lozen van dit wegwater
moet een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
worden aangevraagd.
4.10.4 Maatregelen
Waterkwantiteit: De wegbeheerder is, indien de waterbeheerder dat eist,
verplicht er voor te zorgen dat de waterbergingscapaciteit voldoende blijft. De
waterbeheerder bepaalt welk percentage van de uitbreiding van het verharde
oppervlak gecompenseerd moet worden door verruiming van het
oppervlaktewater. Het Hoogheemraadschap de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden heeft aangegeven dat zij compensatie niet strikt noodzakelijk
acht, maar dat zij graag de realisatie van natuurvriendelijke oevers in de
bermsloot als compenserende maatregel ziet opgenomen in het Meest
Milieuvriendelijk Alternatief (zie paragraaf 4.11).
Waterkwaliteit: Aangezien over het grootste gedeelte van het traject geen
sprake is van een verslechtering van de kwaliteit van het afstromend wegwater
worden daar geen maatregelen genomen. O m ervoor te zorgen dat de
kwaliteit van het oppervlaktewater ter plaatse van de twee verticale
grondkeringen bij de afrit Noordeloos niet verslechtert, en er dus geen
vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren hoeft te
worden aangevraagd is in het Meest Milieuvriendelijke alternatief een
zuiveringsmaatregel opgenomen (zie paragraaf 4.11).
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Calamiteiten en milieu: Uit onderzoek naar de verkeersveiligheid is gebleken
dat, als gevolg van het gebruik van de plusstrook, de kans op calamiteiten niet
toeneemt. De kans op verontreiniging van het milieu als gevolg van
calamiteiten zal daardoor eveneens niet toenemen.
In een protocol van de wegbeheerder wordt beschreven hoe wordt gehandeld
bij calamiteiten (zoals een gekantelde tankwagen) en welke hulpdiensten
daarbij betrokken kunnen zijn. In het protocol staan maatregelen vermeld hoe
verontreiniging van (onder andere) het oppervlaktewater kan worden
voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt.
4.11
MEEST MILIEUVRIENDELUK ALTERNATIEF
Deze paragraaf beschrijft de mogelijk te nemen maatregelen om de
voorkomende negatieve milieueffecten van het voorkeursalternatief te
verminderen of te compenseren, of bestaande milieuknelpunten op te lossen.
4.11.1 Werkwijze
Bij het ontwikkelen van het M M A is een aantal mogelijke M M A maatregelen in
kaart gebracht. Deze maatregelen zijn zeer divers van aard, specifiek op een
onderwerp gericht of toepasbaar op meer dan een onderwerp, locatiespecifiek
of toepasbaar op het gehele traject. In bijiage 6 zijn de mogelijke maatregelen,
het beoogde doel van de maatregel en de toepasbaarheid in dit project
opgesomd.
Alleen voor natuur en bodem- en waterkwaliteit zijn uiteindelijk extra
maatregelen opgenomen in het M M A : het aanbrengen van een
natuurvriendelijke oever en het filteren van afstomend wegwater door middel
van een grindkoffer. In bijiage 6 is eveneens aangegeven waarom de andere
maatregelen niet zijn opgenomen in het M M A .
4.11.2

Maatregelen en effecten

Natuur
De oevers van de bermsloot langs het wegtraject zijn momenteel erg steil. O m
de botanische kwaliteit van de wegbermen te vergroten zal de oever flauwer
worden gemaakt. Een afgevlakt of flauw talud van 1:3 of minder met een
breedte van minimaal 4 meter biedt de beste ecologische perspectieven. Tussen
km 38,93 tot km 40,34 wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd in het
talud van de bestaande oostelijke bermsloot.
Water
De aanleg van natuurvriendelijke oevers levert minimaal 723 m extra
waterberging op.
3

De verwachting is dat door de aanwezigheid van meer oeverplanten (die een
filterende werking hebben) de waterkwaliteit in de bermsloten zal verbeteren.
Parallel aan de verticale grondkeringen bij de afrit Noordeloos zal 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.
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4.11.3 Kosten
De kosten van de aanleg van de natuurvriendelijke oevers bedragen circa 20
k€. Aan de grindkoffer zijn wat betreft de aanleg nauwelijks extra kosten
verbonden. Nadeel van de grindkoffer is dat de bedrijfszekerheid lager is dan
een rioolstelsel. Dit kan op termijn extra kosten tot gevolg hebben.
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5 Vergelijking van de alternatieven

5.1

INLEIDING

Hoofdstuk 4 beschrijft de effecten per alternatief. Dit hoofdstuk (5) vergelijkt
de effecten van de verschillende alternatieven ten opzichte van de
referentiesituatie. Voor de beoordeling van de effecten zal een kwalitatieve
vergelijking plaatsvinden. De effecten zijn uitgedrukt in een beoordeling met
plussen en minnen op de volgende vijfpuntsschaal:
++
+
0

een positief effect ten opzichte van de referentiesituatie
een klein/licht positief effect ten opzichte van de referentiesituatie
geen effect ten opzichte van de referentiesituatie
een klein/licht negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie
een negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie

5.2

EFFECTVERGELIJKING

In het onderstaande overzicht zijn de effecten van het voorkeursalternatief en
het meest milieuvriendelijk alternatief afgezet tegen de referentiesituatie . Er
wordt alleen per aspect beoordeeld. Er vindt hierbij geen weging plaats.
5

Tabel 11
Aspect en Criterium

VA

MMA

++
+

++
+

Vprkeer

Bereikbaarheid
Verkeersveiligheid
Geluid

Verandering in aantal geluidsbelaste woningen met een
geluidsbelasting > 70 dB(A)

+

7

+

6

1 nrht
1 0

+ ;0

+ ;0

2

+; o

+; o

0

0

0

0

Verandering in gebied met concentratie P M > 40
ug/m (ha ; aantal woningen)
Verandering in gebied met concentratie N 0 > 40
ug/m (ha ; aantal woningen)
3

3

Fxtprnp veiliffheid
6

Afstand PR-risicocontour t.o.v. de wegas (meter): 10' contour
Overschrijding orienterende waarde GR
I and^rhap, cultuurhistorie en archeologie

Aantal te kappen bomen
Ffer.ten od cultuurhistorische of archeologische waarden

-

-

0

0

0
0

0
0

Natuur

Verstoring ecologische structuur en fauna door geluid
Verstoring door verlichting
Verstoring en vernietiging beschermde soorten
Verstoring en vernietiging beschermde gebieden
Barrierewerking
Behouden en versterken landschappelijke en
ecologische kwaliteit landelijk gebied

5

De referentiesituatie is niet in de tabel vermeld, maar is voor alle
Het gaat hierbij om het aantal geluidsbelaste woningen met een
in de situatie van de voorgenomen activiteit inclusief maatregelen
Hoewel het aantal woningen met een geluidsbelasting boven de
op deze woningen wel een verlaging van de geluidsbelasting op.

6

7
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-

-

0
0
0

0
0
+

criteria gelijk aan '0'.
geluidsbelasting > 70 dB(A)
(DZOAB).
70 dB(A) gelijk blijft, treedt

Bodem en water

Bodem
Waterkwaliteit
Waterkwantiteit
Kwetsbare gebieden

0
-

0

0
+
0
0

In onderstaande tabel is weergegeven op welke aspecten het meest
milieuvriendelijke alternatief zich positief onderscheidt van het
voorkeursalternatief.
Tabel 12

Effecten meest milieuvriendelijke alternatief t.o.v.
maatregel
Aspect
aanleggen natuurLandschappelijke en
ecologische kwaliteit in
vriendelijke oever
landelijk gebied
aanleggen natuurWaterkwantiteit
vriendelijke oever
aanleggen natuurWaterkwaliteit
vriendelijke oever
Aanleg grindkoffer langs
Waterkwaliteit
verticale grondkeringen

Milieueffectrapportage A27 Gorinchem - Noordeloos

42

voorkeursalternatief
Effect
hogere natuurkwaliteit

compensatie van verlies aan
waterbergend oppervlakte
verbetering waterkwaliteit
op huidige niveau houden
van de waterkwaliteit

6 Leemten in informatie en evaluatie

6.1
LEEMTEN IN INFORMATIE
In deze paragraaf wordt aangegeven op welke punten kennis of gegevens voor
inventarisatie en effectvoorspelling ontbreken of slechtst beperkt kunnen
worden onderbouwd.
Bij het opstellen van dit MER zijn weliswaar leemten in informatie
geconstateerd, maar deze zullen naar verwachting geen wezenlijke invloed
hebben op de uitkomsten.
Verkeer
Er is een aanname gedaan van de verwachte groei van het verkeer tussen 2001
en 2010. Deze aanname kan in de (nabije) toekomst afwijkingen vertonen.
Daarnaast is er vanuit gegaan dat er geen generatie van extra autokilometers
plaatsvindt door de aanleg van de plusstrook. Of dat daadwerkelijk het geval
zal zijn is niet met zekerheid te zeggen.
Deze onzekerheid werkt ook door voor de aspecten geluid en luchtkwaliteit
aangezien de hierbij uitgevoerde berekeningen gebaseerd zijn op de
verkeerscijfers.
De onzekerheden zijn verder niet van belang voor de besluitvorming.
Luchtkwaliteit
Voor het aspect luchtkwaliteit vormen de ontwikkeling van schonere motoren
en de toe- of afname van luchtverontreiniging de grootste onzekerheden. Voor
beide is van de gangbare aannamen uitgegaan, maar in het verleden zijn
dergelijke aannames (bijvoorbeeld emissiefactoren) regelmatig naar beneden
bijgesteld. Daarnaast zijn sommige invoergegevens onzeker, zoals prognoses
van verkeersintensiteiten en meteorologische gegevens. Uitgaande dat de
verwachte economische ontwikkelingen (inkomens), prijsbeleid en de
ruimtelijke ontwikkelingen uitkomen, wordt een marge van 10% aangehouden
bij de prognoses van verkeersintensiteiten. Uit statistische analyse van
concentratiemeetresultaten is gebleken dat een meerjaargemiddelde van N 0
en het gemiddelde van de afzonderlijke jaren, ongeveer 3 u g / m kunnen
verschillen. Aangezien er geen overschrijdingen zijn van de luchtkwaliteitsnormen is deze leemte in informatie niet van wezenlijk belang.
Externe veiligheid
Voor het aspect externe veiligheid zit de grootste onzekerheid in de
ontwikkeling van het beleid ten aanzien van transport van LPG (de op dit
moment bij het Ministerie van V R O M in uitvoering zijnde ketenstudie). In vele
risicoanalyses wordt een groeipercentage van maximaal 10% aangenomen
voor 10 jaar gebaseerd op een geschatte toename van het aantal
autokilometers afgelegd met LPG als brandstof. In de Risicoatlas van 2003
werd daarentegen gerapporteerd dat het transport van GF3 (brandstoffen als
LPG) sinds 1997 met circa 14% is afgenomen. Gelet op deze gegevens is geen
rekening gehouden met een mogelijke groei van deze transporten. De
risicoberekening wordt uitgevoerd aan de hand van steekproefsgewijze
tellingen waarmee een inschatting wordt gemaakt van het jaarlijks transport.
Hiermee is het lastig om het risico van een wegsituatie betrouwbaar te
berekenen. Aangezien er geen overschrijdingen zijn van de huidige normen is
deze leemte in informatie niet van wezenlijk belang.
2

3

Natuur
De exacte effecten van wegverlichting op diersoorten zijn onbekend.
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Bodem en water
De klimaatontwikkeling is onduidelijk. Hierdoor is niet vast te stellen hoe de
piekafvoeren in de toekomst zullen veranderen. De verbetering van de
oppervlaktewaterkwaliteit als gevolg van maatregelen uit het huidige beleid is
niet kwantitatief aan te geven.
6.2
VOORSTEL EVALUATIEPROGRAMMA
Het Bevoegd Gezag neemt mede op basis van dit MER een besluit over de
realisatie van het voorkeursalternatief. Bij een positief besluit wordt gelijktijdig
een evaluatieprogramma vastgesteld. De Wet milieubeheer geeft aan dat een
evaluatieonderzoek dient te worden uitgevoerd. Hierin wordt alleen aandacht
besteed aan het gekozen en te realiseren alternatief. Met de evaluatie wordt
het volgende onderzocht:
• Treden de verwachte verkeersontwikkelingen daadwerkelijk op?
• Welke effecten treden daadwerkelijk op?
• Komen deze overeen met de voorspelde effecten?
• Zijn er maatregelen nodig om de optredende effecten te verzachten of te
voorkomen?
In algemene zin dient een evaluatieprogramma als basis voor het onderzoeken
en vastleggen van de werkelijke gevolgen voor het milieu na de uitvoering van
het initiatief. Daarbij wordt ook voortgaande studie verricht naar de in het MER
geconstateerde leemten in informatie, en wordt de effectiviteit van de
voorgestelde mitigerende en compenserende maatregelen nagegaan.
De evaluatie wordt uitgevoerd door of namens het Bevoegd Gezag dat het
besluit heeft genomen waarvoor het MER is opgesteld. Voor het
Wegaanpassingsbesluit is dat de Minister van Verkeer en Waterstaat.
In de onderstaande tabel zijn de aspecten en criteria opgenomen die op basis
van het MER A27 Gorinchem - Noordeloos in een evaluatieprogramma kunnen
worden ingepast. E.e.a. wordt nader uitgewerkt naar aanleiding van de
uitvoeringsbesluiten in het Wegaanpassingsbesluit.
O p dit moment wordt het 'Monitoring en Evaluatieprogramma
Spoedwetprojecten' vormgegeven door de Adviesdienst voor Verkeer en
Vervoer ( A W ) . Welke van de in onderstaande tabel genoemde aspecten in dit
programma zullen worden geevalueerd wordt nader afgebakend.
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Tabel 13
Aspect
Verkeer

Voorzet
Criterium
filevorming,
doorstroming

evaluatieprogramma
Locatie
t.p.v. trac6

t.p.v. trace

Verkeersveiligheid

Tijdstip
2 tot 3
jaar na
realisatie
2 tot 3
jaar na
realisatie

Soort onderzoek
monitoren oplossend vermogen
maatregelen, verkeerstellingen

Wie
V&W

monitoren verkeersveiligheid

V&W

herberekening geluidsbelasting
op basis van werkelijke
verkeersontwikkeling
concentratieberekeningen op
basis van werkelijke
verkeersontwikkeling en
emissiefactoren

V&W

veiligheidsberekeningen op basis
van verkeersgegevens en
verkeersveiligheidsgegevens

V&W

monitoring van het gebruik van
de passage

V&W

Celuid

geluidhinder

t.p.v. woningen
langs trace

2 tot 3
jaar na
realisatie

Lucht

concentraties

tp.v. trace

2 tot 3
jaar na
realisatie

Externe
veiligheid

verandering in
veiligheidrisico's

t.p.v. trace

Natuur

functioneren van
faunavoorziening

t.p.v. van de
faunavoorziening

2 tot 3
jaar na
realisatie
2 tot 3
jaar na
realisatie
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V&W
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Aparte bijlagen bij het MER
1. Haskoning Nederland Milieu, 2003, A27 Knooppunt Gorinchem aansluiting Noordeloos, onderzoek naar de akoestische gegevens voor de
aanleg van een plusstrook, 23 September 2003
2. Boeft, J. den en O . Weinhold, 2003; Effectbeoordeling (luchtkwaliteit)
wegverbreding ZSM/Spoedwet: Deelproject: A27 Gorinchem - Noordeloos
(2000 en 2010).TNO-MEP Apeldoorn, oktober 2003
3. AVIV, 2003; Beoordeling externe veiligheid Spoedwetprojecten, Enschede,
24 juni 2003
4. Buren, L.D. en A.J.M. Meijer, 2003; Inventarisatie van de flora en fauna
langs rijkswegen van Noord- en Zuid-Holland, deel Zuid-Holland. Bureau
Waardenburg bv, Culemborg, September 2003
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Geraadpleegde literatuur
Rijksnota's
Leidraad Milieueffecten van benuttingsmaatregelen
Nationaal Milieubeleidsplan 3
Nationaal Milieubeleidsplan 4
Natuurbeleidsplan
Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen
Nota Natuur, Bos en Landschap in 2 1 eeuw
Ruimtelijk Economisch Beleid
Nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
Structuurschema Groene Ruimte
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer
Nota Mobiliteit (in wording)
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX)
Actualisering Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINAC)
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (VIJNO), concept
Nota ruimte (concept)
Wet geluidhinder
Wet Milieubeheer
Besluit Luchtkwaliteit
Besluit milieu-effectrapportage
Natuurbeschermingswet
Flora- en Faunawet
Spoedwet wegverbreding
Regionale plannen
Bedrijfsterreinen in Zuid-Holland per 1 januari 1999
Ecologische verbindingszones in Zuid-Holland
Mobiliteitsplan Zuid-Holland (deel 1 en 2)
Randstadgroenstructuur
Streekplan Zuid-Holland Oost
e
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1999
1998
2001
1990
2000
2000
1999
1996
1995
1990
2003
1992
1998
2001
2002
2003
1979
1993
2001
1994
1998
2001
2003
1999
1996
1992/1996
1988
1995
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Woordenlijst
Autonome ontwikkelingen
O p zichzelf staande ontwikkeling, die ook plaatsvindt als de voorgenomen
activiteit niet wordt uitgevoerd.
Commissie MER
Een landelijke commissie van onafhankelijke milieudeskundigen. De commissie
adviseert het bevoegd gezag over de richtlijnen voor het milieu-effectrapport
en over de kwaliteit en volledigheid van het rapport.
Compenserende maatregelen
Maatregel die de nadelige invloed van een ingreep / activiteit compenseert
door elders een positief effect te genereren.
Dynamisch verkeersmanagement (DVM)
Het informeren, adviseren, geleiden, sturen en regelen van het verkeer en de
verkeersdeelnemers op basis van actuele informatie, uit systemen in het
voertuig, thuis of langs of boven de weg.
Dynamisch Verkeersmodel
Een model dat het effect van maatregelen voorspelt en daarbij het individuele
gedrag van voertuigen weergeeft.
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Samenhangend stelsel van kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en
verbindingszones dat prioriteit krijgt in het natuur- en landschapsbeleid van de
overheid.
Externe veiligheid
Het risico dat mensen in de directe omgeving van de weg lopen bij transport
van gevaarlijke stoffen, waarbij de mogelijkheid bestaat dat bij een ongeval
gevaarlijke lading kan vrijkomen.
Fijn stof
Fijn stof bestaat uit allerlei verschillende ultrakleine stofdeeltjes, die verschillen
in grootte ( P M , P M ), maar ook in chemische samenstelling.
10

2 5

Geluidscontour 70 dB(A)
Een denkbeeldige lijn (contour) op een kaart waarvan berekend is dat op deze
lijn de geluidsbelasting 70 dB(A) is. Alle gebieden tussen deze lijn en de
snelweg hebben een belasting hoger dan 70 dB(A).
Grenswaarde
Kwaliteitsniveau van water, bodem of lucht, dat tenminste moet worden
bereikt of gehandhaafd.
Groepsgebonden risico (GR)
Kans per jaar dat een groep van tenminste een bepaald aantal personen in een
keer overlijdt door een omgeval met gevaarlijke stoffen.
Grondwaterbeschermingsgebieden
Een door de grondwaterbeheerder aangewezen gebied waarvoor regels zijn op
gesteld die tot doel hebben de kwaliteit van het grondwater te beschermen.
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Kwalitatieve beoordeling
Beoordeling van de effecten van een mogelijke maatregel zonder cijfers. De
beoordeling geeft meer een indicatie.
Kwantitatieve beoordeling
Cijfermatige beoordeling van de effecten van een mogelijke maatregel.
Mitigerende maatregelen
Maatregel die de nadelige gevolgen voor het milieu voorkomt of beperkt
Orienterende waarde
De norm van het groepsrisico heeft de status van een orienterende waarde. Dit
houdt in dat er een inspanningsverplichting is om (op termijn) te voldoen aan
de norm. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om gemotiveerd van de
norm af te wijken.
Plaatsgebonden risico (PR)
Kans per jaar dat op een bepaalde plaats een continu aldaar aanwezig gedacht
persoon komt te overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen.
Rijbaan
Aaneengesloten deel van de verkeersbaan dat bestemd is voor rijdend verkeer
en begrensd wordt door een kantstreep of een overgang van verharding naar
onverhard.
Rijstrook
Begrensd gedeelte van de rijbaan dat voldoende breed is voor het berijden
daarvan door autoverkeer.
Run-off
Afstroming van neerslag over het wegoppervlak, waarbij ook eventuele
verontreinigingen worden meegevoerd.
Stiltegebied
Een door de provincie aangegeven gebied waarin de geluidsbelasting door
toedoen van menselijke activiteiten zo laag dient te zijn, dat de natuurlijke
geluiden niet of nauwelijks worden verstoord.
Uitvoeringsbesluit
Besluiten (vergunningen, ontheffingen) ter uitvoering van het
wegaanpassingsbesluit.
Versnippering
Doorsnijden van natuurgebieden, verbindingszones en leefgebieden van flora
en fauna.
Verstoring
Negatieve effecten van geluid, licht en trillingen op zowel het woon- en
leefmilieu als het natuurlijke milieu.
Watertoets
Instrument om de waterbeheerder te betrekken bij de ingreep en daarmee
optimaal rekening te houden met de waterhuishouding, waterkwaliteit en
waterkwantiteit.
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Procedure en planning

Bijiage 1

De procedure op basis van de Spoedwet wegverbreding bestaat uit zes stappen
die in onderstaand schema zijn weergegeven.
Overzicht m.e.r.Z(O) WAB-procedure

Figuur 1:

(O)WAB

Stap 0

Uitvoeringsbesluiten

Publicatie startnotitie

Eimte t n inzage legging

Vaststellen richtlijnen

Stapl

Voorbereiding MER

Voorbereiding OWAB

Voorbereiding aan vragen
uitvoeringsbesluiten

Stap 2

Publicatie MER

Publicatie Ol VAB

Aanvragen ter inzage bij
OWAB

Z«s wcken ter inzage

Einde ter inzage legging

Binnen tien weken

Vaststelling en
bekendmaking VVAB

Stap 3

Ontwerp uitvoerings besluiten naar de minister
Binnun zes weken

Stap 4

Bekendmaking
uitvoeringsbesluiten;
tevens start bcroepstermijn
voor rowel WAB als
uitvoeringsbesluiten

Stap 5

Sluiting beroepstermijn;
opstellen en indienen
verweerschrift door
minister

Stap 6

Uitspraak Afdeling
Bestuursrechtspraak

l-valuatie MBR
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Vastgestelde uitvoerings besluiten naar de minister

Ten behoeve van het voorliggende MER zijn in September 2003 richtlijnen
vastgesteld, die in hoofdlijnen aangeven dat uitsluitend die aspecten moeten
worden onderzocht waarvan (negatieve) effecten worden verwacht. Deze
richtlijnen vormen het kader voor dit MER.
Stap 1 Opstellen MER, OWAB en uitvoeringsbesluiten
In deze stap worden het MER, het ontwerp-wegaanpassingsbesluit (OWAB) en
de aanvragen voor de uitvoeringsbesluiten opgesteld. Voorliggend rapport is
het resultaat van het MER.
Stap 2 Inspraak, advies en toetsing
Het MER ligt, als onderdeel van het O W A B , gedurende 6 weken ter inzage, bij
het bevoegd gezag. Dit gebeurt tezamen met het O W A B en de aanvragen
voor de benodigde uitvoeringsbesluiten. Gedurende de periode van ter inzage
legging is er een inloopavond waarop de inhoud van het rapport wordt
toegelicht. Daarnaast is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Dat kan
zowel schriftelijk, als mondeling tijdens een hoorzitting. Centraal in deze
inspraakronde staat de vraag of de informatie in het MER, het O W A B en de
benodigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten juist en volledig is om op basis
hiervan een besluit te kunnen nemen. Aansluitend toetst de Commissie voor de
milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) het MER op volledigheid en
juistheid. De Commissie kijkt hierbij uitsluitend naar de kwaliteit van de milieuinformatie. Het oordeel van de Commissie m.e.r. wordt verwoord in een
zogenaamd toetsingsadvies.
Stap 3 Besluitvorming (wegaanpassingsbesluit)
O p basis van de informatie uit het MER, de ingekomen zienswijzen en de
adviezen stelt de Minister van Verkeer en Waterstaat haar besluit vast, het
wegaanpassingsbesluit (WAB). Dit gebeurt uiterlijk 10 weken na de laatste dag
van de ter inzage legging van het ontwerp wegaanpassingsbesluit (OWAB). Als
de Minister een besluit heeft genomen, dan is dit besluit ook de planologische
vrijstelling voor het gekozen alternatief. Wel wordt van de betrokken
gemeenten verwacht dat zij binnen een jaar na het wegaanpassingsbesluit het
gekozen alternatief planologisch in hun bestemmingsplannen inpassen.
In deze periode van 10 weken worden ook de ontwerp uitvoeringsbesluiten
opgesteld en aan de Minister gezonden.
Stap 4 Besluit ter uitvoering van het WAB
De benodigde uitvoeringsbesluiten komen tot stand door middel van een
gecoordineerde voorbereidingsprocedure vanwege de Minister. De definitieve
uitvoeringsbesluiten dienen uiterlijk 6 weken na het W A B te worden genomen
door de diverse bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies en
waterschappen, en onmiddellijk te worden toegezonden aan de Minister.
Stap 5 Beroep
Tegen het WAB en de uitvoeringsbesluiten is beroep mogelijk voor
belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroep is gedurende 6 weken mogelijk nadat alle besluiten door de Minister
tegelijkertijd bekend worden gemaakt. Ook zal in deze stap het verweerschrift
door de Minister worden opgesteld en ingediend.
Stap 6 Uitspraak afdeling Bestuursrechtspraak
De Raad van State zal binnen de periode van 12 weken uitspraak doen
aangaande het besluit. De periode kan verlengd worden met nogmaals 12
weken.

Milieueffectrapportage A27 Gorinchem - Noordeloos

54

Hierna kan met uitvoering/reaiisatie van de werken worden gestart.
Het bevoegd gezag (de Minister van Verkeer en Waterstaat) moet de feitelijke
optredende gevolgen voor de leefomgeving van het genomen besluit
vergelijken met de voorspelde effecten in dit MER. Hiertoe wordt in het WAB
een evaluatieprogramma opgesteld. Ook worden, zoals verplicht in elke m.e.r.studie, de leemten in informatie hierbij betrokken.
In het evaluatieprogramma is bepaald hoe en op welke termijn er onderzoek
verricht gaat worden. Als de gevolgen ernstiger zijn dan verwacht kan het
bevoegd gezag nadere maatregelen nemen. Het evaluatieverslag wordt ter visie
gelegd. In hoofdstukken 6 van dit MER zijn de leemten in informatie en het
voorgestelde evaluatieprogramma beschreven.
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Planning
In onderstaand schema is de planning weergegeven.
BG: bevoegd gezag, in dit geval de Minister van Verkeer en Waterstaat
IN: initiatiefnemer, in dit geval Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland
Commissie m.e.r.: Commissie voor de milieueffectrapportage
MER: milieueffectrapport
Fase

Activiteiten

Planning
maart 2004

Fase 1

BG maakt het ontwerpwegaanpassingsbesluit, het MER en
de uitvoeringsbesluiten openbaar

INSPRAAK EN HOORZITTINGEN
over de inhoud van de MER en over
de keuze en invulling van het
ontwerp wegaanpassingsbesluit

april 2004

Commissie m.e.r. adviseert BG over
kwaliteit van het MER

mei 2004

Besturen adviseren over MER

mei 2004

BG stelt het wegaanpassingsbesluit
vast

juni 2004

Wegaanpassingsbesluit

BEROEPSPROCEDURE

augustus 2004 januari 2005

Fase 4

Project wordt uitgevoerd

2006

Uitvoering en
evaluatie

Milieugevolgen worden
geevalueerd

Opstellen
MER, OWAB
en uitvoeringsbesluiten

Fase 2
Inspraak,
advies en
toetsing

Fase 3

8

s

De noodzakelijke voorbelasting zal al eerder plaatsvinden, de uitvoering begint daarmee al

medio 2005.
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Bijiage 2

Berekeningen verkeer
Rekenmethode voertuigverliesuren
A

V = (V /(1+(I/C) 4))
0

de variabelen zijn:
V
V
I
C

0

=

trajectsnelheid

=
=
=

snelheid in filevrije situatie (maximumsnelheid)
intensiteit
capaciteit

O p basis van deze snelheid en de maximumsnelheid van het verkeer is het
verschil in rijtijd over een bepaald traject te bepalen. Door dit rijtijdverschil te
vermenigvuldigen met het totaal aantal verkeersdeelnemers ontstaat het totaal
aantal voertuigverliesuren.
Uitgangspunten verkeersprognoses met het Randstadmodel
O m de situatie in 2010 in beeld te brengen is gebruik gemaakt van het
Randstadmodel (een statisch verkeersprognosemodel) dat in het bezit is van
Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland. Aan dit model ligt het Tweede
Structuurschema Verkeer en Vervoer (kortweg SVV-II) ten grondslag waarin
het beleid is gericht op het terugdringen van de automobiliteit. Belangrijke
beleidsuitgangspunten die gehanteerd zijn in het Randstadmodel zijn:
• een groei van de automobiliteit van 5 0 % in 2010 ten opzichte van 1986
(dit is het zogenaamde versoepelde SVV-ll-beleid als antwoord op de groei
van het verkeer in de periode 1995-2000; Oorspronkelijk was de
doelstelling een groei van 3 5 % in 2010 ten opzichte van 1986).
• het zogenaamde scenario 2-2010 ER (European Renaissance) van het CPB
waarin uitgegaan wordt van een gematigd optimistisch niveau van
ontwikkeling van nieuwe technologieen, een economische groei die op het
gemiddelde niveau van de afgelopen 30 jaar ligt, een inwonertal van 16,8
miljoen en een aantal arbeidsplaatsen van 6,9 miljoen.
Voor de A27 is er vanuit gegaan dat er geen generatie van extra autokilometers
plaatsvindt door de aanleg van de plusstrook. Dit is voor het grootste deel te
verklaren door de snelheidsverlaging bij openstelling van de plusstrook.
Daarnaast is hier sprake van een capaciteitsuitbreiding in een richting waardoor
wijziging van vervoerwijze als gevolg van de maatregel niet waarschijnlijk is.
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Verkeersveiligheid

Bijiage 3

In onderstaande tabellen zijn de ongevalscijfers voor het wegvak Gorinchem Noordeloos weergegeven, uitgesplitst naar soort ongeval.
Ongevallen A27 geregistreerd naar aard; wegvak knooppunt

Tabel 1

Gorinchem - afrit

Overige
gewonde
ongevallen

Uitsluitend
materiele
schade
ongevallen

Omschrijving ongeval

Totaal
ongevallen

Slachtoffer
ongevallen

Ernstige
ongevallen

Dodelijke
ongevallen

Ziekenhuis
gewonde
ongevallen

Geparkeerd voertuig

8

1

1

0

1

0

7

Vast voorwerp

48

3

1

1

0

2

45

Los voorwerp

11

0

0

0

0

0

11

Flank

21

1

0

0

0

1

20

Kop/staart

37

4

0

0

0

4

33

Eenzijdig

9

1

0

0

0

1

8

Totaal

134

10

2

1

1

8

124

Ongevallen per jaar wegvak A27 knooppunt

Tabel 2

Gorinchem - afrit Noordeloos (km

Overige
gewonde
ongevallen

Uitsluitend
materiele
schade
ongevallen

2

21

Jaar

Totaal
ongevallen

Slachtoffer
ongevallen

Ernstige
ongevallen

Dodelijke
ongevallen

Ziekenhuis
gewonde
ongevallen

1998

24

3

1

1

0

1999

21

1

0

0

0

1

20

3

38

2000

41

3

0

0

0

2001

28

2

0

0

0

2

26

0

19

8

124

2002

20

1

1

0

1

Totaal

134

10

2

1

1
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Resultaten geluidsberekeningen

Bijiage 4

In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de geluidsberekeningen
opgenomen.

Punt

1
9
15
22
28
35

Tabel 2
Waarneemhoogte (m)
Hoornaar 1,5
Hoornaar 1,5
Hoornaar 1,5
Hoornaar 1,5
Hoornaar 1,5
Hoornaar 1,5

Naam

huidige situatie

referentiesituatie

voorkeursalternatief

MMA

w
w
w
w
w
w
w
w
w

waarneemhoogte

W
W

aantal bouwiagen

huisnummer

51
5
1-2
1-2
1-1
1-1
1-1
1-1
1-?
1-?
1-?

aantal woningen
of bestemmingen

straatnaam
Haarweg
Dorpsweg
Dorpsweg
Dorpsweg
Dorpsweg
Dorpsweg
Dorpsweg
Dorpsweg
Dorpsweg
Dorpsweg
Dorpsweg

bestemming indien
woning

Rekenpunt-nummer

50
69
94
94
114
114
115
115
116
116
118

gevelorientatie

Geluidsbelasting woningen langs het wegvak A27 Gorinchem - Noordeloos

Tabel 7

O
NW
ZO

1
1
1

2
2
2

4,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
4,5

67
66
68
72
66
71
68
71
66
69
66

68
67
69
73
67
72
69
72
66
70
67

68
67
69
73
67
72
69
72
66
70
67

68
66
68
72
66
71
68
71
66
69
66

NO

2

NO

2

NO

2

1

2

ZO

Geluidbelasting stiltegebied Hoornaar dagperiode
MMA+
Referentie- Voorkeurs- M M A
Huidige
alternatief
situatie
situatie

37,6
42,6
43,7
46,9
43,1
39,4

38,7
43,7
44,8
47,8
44,0
40,3

38,7
43,7
44,8
47,8
44,0
40,3

38,6
43,6
44,6
47,4
43,4
39,8

37.4
42,5
43,4
46,2
42,0
38,3

MMA++

MMA+++

37,6
42,6
43,7
46,8
42,9
39,2

37,4
42,5
43,4
46,0
41,8
38,1

In het kader van het Meest milieuvriendelijk alternatief ( M M A ) is voor het
stiltegebied 'Hoornaar' onderzocht in welke mate aanvullende maatregelen het
geluidsniveau in het stiltegebied kunnen reduceren. Onderzocht is het effect
van het aanbrengen van dubbellaags ZOAB over een aanzienlijke lengte op de
beide rijbanen (MMA+), het effect van een snelheidsbeperking van 120 naar
100 km/u (MMA++) en een combinatie van beide maatregelen (MMA+++).
Hierbij is er vanuit gegaan dat de maatregel op beide rijbanen wordt
gerealiseerd. In de kolom ( M M A ) zijn alle bovengenoemde maatregelen
gecombineerd, maar dan alleen op de oostelijke rijbaan (dus waar de plusstrook
wordt gerealiseerd).
Het aanbrengen van het dubbellaags ZOAB levert een reductie op van circa 1,0
dB(A). Het terugbrengen van de maximumsnelheid van 120 km/u naar 100
km/u levert nagenoeg geen afname op van de geluidsbelastingen. Het
berekende effect bedraagt 0,1 dB(A). Het gecombineerde effect van beide
maatregelen blijft in de orde grootte van 1,0 dB(A).
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Bijiage 5

Adviezen t.b.v. de Watertoets
Ter invulling van de Watertoets is overleg gevoerd met het
Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden als het
gaat om de waterkwantiteit en het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en
Waarden als het gaat om de waterkwaliteit. De voorgenomen
benuttingsmaatregelen en de effecten daarvan op het (oppervlakte)water zijn
besproken en hebben geresulteerd in de volgende adviezen van het
Hoogheemraadschap en het Zuiveringsschap.
Hoogheemraadschap de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven dat er in algemene zin een
waterbergingstekort in het gebied is, maar dat de realisatie van de plusstrook
hiervoor slechts zeer geringe consequenties heeft. Een bijdrage aan het
verkleinen van het tekort kan desalniettemin worden gerealiseerd door het
vergroten van de berging door middel van natuurvriendelijke oevers met een
talud van 1:4 in plaats van 1:3. Het Hoogheemraadschap heeft het idee
geopperd dit op te nemen in het Meest Milieuvriendelijke Alternatief.
Doordat er geen sloten worden gedempt en de duikers al zijn verlengd zijn er
verder geen maatregelen nodig. Er wordt aangegeven dat voor het plaatsen
van verticale grondkeringen bij de afrit Noordeloos een vergunning (ontheffing
van de Keur) benodigd is.
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Ten aanzien van het afstromend wegwater wordt gesteld dat door de
toepassing van ZOAB de verontreiniging van het oppervlaktewater door PAK's
en zware metalen sterk wordt gereduceerd. Het is dan wel noodzakelijk dat er
een vluchtstrook aanwezig is die goed wordt onderhouden en gereinigd. Wat
betreft de afwatering wordt verzocht de uitgangspunten over te nemen uit het
ClW-rapport over Afstromend wegwater. Het rioleren van de rijksweg en het
direct lozen op het oppervlaktewater is niet toegestaan.
Ten aanzien van de inrichting van de watergangen wordt verzocht de
volgenden punten in acht te nemen:
•
de bestaande afvoeren van de rijksweg A27 vinden nu plaats via
watergangen direct langs de rijksweg. In de nieuwe situatie zal deze
afvoer vanaf de rijksweg ook op deze manier moeten plaatsvinden
(eventueel aangelegd met een infiltratievoorziening);
•
de voorkeur van het Zuiveringschap gaat uit naar een natuurvriendelijke
inrichting van oevers zoals een plasberm of een oever met flauw talud.
Natuurvriendelijke oevers hebben een zuiverende werking op het water en
een positieve invloed op de zuurstofhuishouding. Bovendien bieden
natuurvriendelijke oevers goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van
het aquatisch milieu;
•
Het hanteren van een waterdiepte van minimaal 1 meter. Ondiepe
watergangen hebben over het algemeen een ongunstige
zuurstofhuishouding;
•
het waarborgen van een goede doorspoelbaarheid. Het gaat hierbij vooral
om de mogelijkheid bij een calamiteit te kunnen doorspoelen. Een meer
permanente verversing van het water komt de waterkwaliteit ook ten
goede. Hiervoor is het van belang om:
een goede wateraanvoermogelijkheid te hebben van voldoende
kwantiteit en kwaliteit;
gebruik te maken van een gescheiden in- en uitlaat;
gebruik te maken van duikers met voldoende afmeting;
doodlopende einden in de watergang te voorkomen;
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de watergangen moeten goed bereikbaar blijven om tijdens calamiteiten
en onderhoudswerkzaamheden goed bij het water te kunnen;
het is van belang een afsluitbare waterhuishouding te creeren. Hierdoor
ontstaat er een beheersbare situatie wat van belang kan zijn tijdens
calamiteiten zoals bijvoorbeeld brand.
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Bijiage 6

Mogelijke maatregelen M M A
Onderwerp
Geluid

doel

toepasbaarheid

Verlaging geluidsbelasting

Niet van toepassing voor Bprojecten volgens de Spoedwet
wegverbreding. De Spoedwet
geeft aan dat binnen 2 jaar na
het onherroepelijk worden van
het WAB een plan wordt
opgesteld waarin de maatregelen
volgens de Wgh zijn opgenomen
en de realisatieperiode.

Snelheidsverlaging

Geluid

Verlaging geluidsbelasting

Een permanente
snelheidsverlaging tot 100 km/h
voor die delen waar de
geluidbelasting van 70 dB(A)
overschreden wordt. Deze
maatregel zal slechts leiden tot
een geringe daling van de
geluidsbelasting aangezien het
vrachtverkeer hierin maatgevend
is en het vrachtverkeer niet
belnvloedt zal worden door deze
maatregel.

Snelheidsverlaging

Lucht

Vermindering
luchtverontreiniging

Uit een orienterende berekening
voor de situatie waarbij 24 uur
per dag 80 km/u wordt gereden
blijkt dat de uitstoot van het
verkeer voor N 0 met ca. 5,5 %
daalt. O p 50 m vanaf de weg zal
de concentratie N 0 met ca. 0,5
Ug/m dalen. Op 200 m vanaf de
weg is dit ongeveer de helft
minder. Bij het voorkeursalternatief wordt bij geen enkele
woning de voorkeursgrenswaarde overschreden en is de
maatregel dus niet erg zinvol.

Maatregel

9

Geluidsschermen

2

2

3

9

Dubbellaags
ZOAB

Geluid

Verlaging geluidsbelasting

Wordt toegepast conform
Spoedwet, dat wil zeggen alleen
ter hoogte van de woningen met
een geluidbelasting in 2000 van
groter dan 70 dB(A)

Natuurvriendelijke
oevers langs
bermsloten

Natuur

Verbetering van passagemogelijkheid voor fauna,
vergroten botanische
kwaliteit van de wegberm

Het aanleggen van
natuurvriendelijke oevers wordt
opgenomen als M M A maatregel

Bodem en
water

Verbeteren oppervlaktewaterkwaliteit, meer
waterberging
Verbetering van passagemogelijkheid voor fauna
Filtering van verontreinigd
wegwater voordat het in
het oppervlaktewater
terecht komt
Verbetering passagemogelijkheid voor
recreanten en fauna

Faunapassages

Natuur

Grindkoffer

Bodem en
Water

Combineren
recreatieve
passages met
faunapassages

Natuur

De duikers zijn te smal voor het
aanbrengen van loopplanken.
Wordt opgenomen in het M M A
omdat de afwatering bij de afrit
Noordeloos wordt aangepast
Geen recreatieve passages in dit
project, dus niet toepasbaar

De gearceerde maatregelen zijn uiteindelijk opgenomen in het M M A .
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Houten
geleiderail en
wegportalen

Duurzaam
bouwen

Productieproces is minder
milieubelastend
Voorkomen uitloging zink in
de bodem

Niet zinvol omdat het project
slechts een klein gedeelte van de
A27 omvat; ongewenst vanuit
streven naar eenheid in
vormgeving

Aanleggen
grindkoffers bij
kunstwerken
Aanleg
infiltratiezone
of bredere berm
Foto-voltaVsche
zonnepanelen
(PV) op geluidsschermen (te
gebruiken voor
elektronica,
signalering)

Bodem en
Water

Zuivering afstromend water.

Wordt toegepast bij wijzigingen
aan kunstwerken; is hier niet aan
de orde

Bodem en
Water

Zuivering afstromend water.

Duurzaam
bouwen

Energiebesparing

Vanwege de bestaande brede
bermen geen toegevoegde
waarde
Geen mogelijkheden vanwege
beperkt afzetgebied opgewekte
energie

Dynamische
wegverlichting/
beperken
verlichting door
gebruik
'kattenogen'
Behouden
bepaalde
zeldzame flora
(d.m.v. tijdelijk
verplaatsen)

Duurzaam
bouwen
Natuur

Energiebesparing
Voorkomen verstoring door
licht

Niet zinvol omdat het project
slechts een klein gedeelte van de
A27 omvat; ongewenst vanuit
streven naar eenheid in
vormgeving

Natuur

Bescherming soorten die
niet worden beschermd via
Flora- en Faunawet

Vanwege ontbreken zeldzame
flora niet toepasbaar in dit
project

Extra Boswet
compensatie

Natuur

Bevordering extra
maatregelen t.b.v. natuur
als er concrete
mogelijkheden zijn

Niet toepasbaar in dit project

Milieueffectrapportage A27 Gorinchem - Noordeloos

66

Kaart 1 Overzichtskaart

Kaart 2 Detail

