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Inleiding
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Daartoe de volgende doelstellingen:
De in het Verkennend onderzoek nog als aandachtspunt geformu1.
leerde onderwerpen worden in dit rapport verder uitgewerkt. In dit
rapport komen naast de samenvatting diverse deelparagrafen - als
onderdeel van een lopende tekst - waarin meer aandacht wordt besteed aan de gesignaleerde juridische aspecten.
Volledige beantwoording is niet mogelijk, waar er nog geen informatie is over locatie, maten van de gekozen variant(en) en daarmee samenhangende concrete gevolgen. Zo is bij het onderwerp geluid volstaan met een globale beschrijving van de in houd en de mogelijke juridische gevolgen.
Naast de meer juridische tekst zal elke variant worden voorzien van
2.
een checklist. Deze checklist is zo opgebouwd dat het simpelweg uitvoeren van alle checks er toe bijdraagt dat recht wordt gedaan aan de
relevante juridische aspecten van de desbetreffende variant, zowel in
de oriëntatiefase waarin vragen naar de juridische haalbaarheid aan
de orde komen als in de uitvoeringsfase, waar de checklist dienst kan
doen als een handig hulpmiddel.
Elke variant wordt voorzien van een conclusie. Deze conclusie laat
3.
zich niet uit over de technische haalbaarheid, doch geeft slechts een
conclusie over sec de juridische haalbaarheid van de betreffende variant . Op deze wijze kan vooraf inzicht worden verschaft over de juridische haalbaarheid van elke variant en wordt een criterium aangereikt als een keuze wordt gemaakt om niet alle varianten uit te voeren.
1.4

Relatie

met technische

haalbaarheidsstudie

De pilotgroep DDS heeft drie varianten geselecteerd voor een uitgebreide
haalbaarheidsstudie:
1) een dynamische doelgroepstrook voor vrachtverkeer;
2) een dynamische HOT-strook;
3) een dynamische doelgroepstrook voor bestemmingsverkeer.
In die uitgebreide haalbaarheidsstudie DDS worden *dealternatieven
beschreven aan de hand van onder andere verkeerskundige,
verkeerstechnische en operationele aspecten.
Daar wordt gesproken over:
1) de dynamische vrachtstrook
(in dit rapport hoofdstuk 3)
2) de dynamische HOT-strook
(in dit rapport hoofdstuk 4)
3) de dynamische bestemmingsstrook (in dit rapport hoofdstuk 5)
De BJ-werlcgroep Wegen naar de Toekomst heeft de taak op zich genomen
om over alle varianten een juridisch oordeel te geven en daartoe Grontmij
ingeschakeld.
1.5

Opbouw

van het rapport

Voorafgaande aan de inhoudelijke beschrijving van diedrie varianten, is een
hoofdstuk gewijd aan meer algemene onderwerpen, die bij elk van de drie
varianten aanwezig zijn. Bovendien zal in datzelfde hoofdstuk 2 aangegeven
worden welke onderdelen, hoe juridisch ook van aard, met beschreven
worden.
In de hoofdstukken 3,4 en 5 komen de varianten aan bod.
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Elk hoofdstuk kent de volgende indeling:
Samenvatting
Afbeelding
Toelichting
Oordeel

Checklist

De samenvatting beperkt zich tot deJundisch relevante
punten, aangevuld met feitelijke informatie, daar waar dat
de beschrijving of de leesbaarheid ten goede komt.
Gebruik wordt gemaakt van een aantal afbeeldingen uit de
Haalbaarheidsstudie DDS.
De toelichting is de beschrijving van deJuridische aspecten,
die een behandeling verdienen, als *wordt overgegaan tot
invoering.
Daarin worden risico’s aangegeven en een inschatting van
de haalbaarheid van noodzakelijk geachte (wets)wijzigingen
gemaakt, resulterend in een oordeel over de juridische
haalbaarheid.
Op basis van de toelichting wordt a.anhet einde van het
hoofdstuk een puntsgewijze opsommmg gegevenvan
onderwerpen die de aandacht verdienen van de
projectleider.

Het afsluitende hoofdstuk 6 geeft een samenvatting van de oordelen over de
juridische haalbaarheid en verbindt daar een conclusie aan in welke volgorde
de varianten komen, als puur gekeken wordt naar de juridische haalbaarheid.
Voor wat betreft sommige juridische items is er in wezen geen verschil tussen
de verschlllende varianten, zoals die nu omschreven zijn. Daarbij wordt gedoeld op het Besluit milieu-effectrapportage, de Wet geluldhinder, de Wet
beheer tijkswaterstaatswerken, de Algemene wet bestuursrecht en de aansprakelijkheid uit het Burgerlijk Wetboek.
Zodra wordt overgegaan tot uitvoering van de varianten en meer locatiespecifieke elementen bekend zullen worden, zal bovenstaande regelgeving wel
tot verschillende uitkomsten kunnen leiden. Enerzljdls omdat die locatiespeafieke elementen nu nog niet bekend zijn, anderzijds om te voorkomen dat bij
elke variant in dit rapport de zelfde algemene beschrijving wordt opgenomen,
waardoor het zicht op de verschillen minder wordt, is ervoor gekozen om
deze meer algemene juridische onderwerpen op te ne,menm hoofdstuk 2.
Op deze wijze wordt duidelijk aangegeven wat de overeenkomsten en de verschillen zijn bij de juridische benadering van de doelgroepstroken.
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2

Algemene

2.1

Juridische

opmerkingen

onderwerpen

die voor elke variant

relevant

zijn

Bij het nemen van infrastructurele maatregelen - in abt rapport: de
dynamische vrachtstrook, de HOT-strook en de dynamische bestemmingsstrook - spelen bepaalde juridische aspecten altijd een rol.
Om die reden worden die beginselen niet in de hoofdstukken 3,4 en 5
uitgebreid behandeld, maar krijgen deze een plaats in dit daaraan
voorafgaande hoofdstuk 2.
In paragraaf 2.2 komen enkele algemene begmselen van behoorlijk bestuur
aan de orde. De daaropvolgende paragrafen behandelen de handhaving
(2.3), het Besluit milieu-effectrapportage (2.4) , de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken (2.5), de Wet geluidhinder (2 6), het Besluit
administratieve bepalingen inzake wegverkeer (2.7), de aansprakelijkheid op
grond van het Burgerlijk Wetboek (2.8) en de juridische onderwerpen, die zo
algemeen zijn dat zij helemaal buiten beschouwing worden gelaten (2.9).
Eventuele variantgebonden uitwerkingembijzonderheden
in de hoofdstukken 3,4 of 5.

worden genoemd

In de afsluitende paragraaf (2.10) van dit hoofdstuk worden de algemene
opmerkingen ten behoeve van de projectleider op een rijtje gezet.
2.2

Algemene

beginselen

van behoorlijk

bestuur

In hoofdstuk 7 Beginselen en Verkeersbeheersing van de RBV wordt een
tweetal als geldend beschouwde beginselen genoemd:
Gelijke behandeling om te voorkomen dat onderscheidende criteria
worden gehanteerd, die onevenredig uitwerken.
Proportionaliteit en evenredigheid stellen eisen aan de afweging van
belangen, of het middel het doel kan dienen. of een maatregel met
onevenredig nadelig uitpakt voor bepaalde groepen weggebruikers.
Deze beginselen kunnen afgeleid worden uit de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur, die in de brochure worden aangestipt maar niet verder
worden uitgewerkt.
2.3

Handhaafbaarheid

als uitgangspunt

Niet opgenomen, maar wel regelmatig terugkerend bij de individuele
beantwoording is het beginsel, beter gezegd uitgangspunt, dat de te nemen
maatregelen handhaafbaar moeten zijn.
Dat uitgangspunt wordt hier toegevoegd om dat het een wezenlijk element is
bij de beoordeling van de haalbaarheid van alle drie de varianten, maar komt
ook terug bij de verschillende hoofdstukken aan de hand van de concrete
maatregelen.
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Algemene opmerkmgen

Wat wordt onder handhaving verstaan?
Het blijkt dat aan de term ‘handhaving’ in ieder geval vier invullingen
kunnen worden gegeven:
handhaving technisch bezien. Voorbeeld: Het verbod niet harder te
1.
rijden dan 50 km is dankzij vrij precieze meetapparatuur technisch te
handhaven.
handhaving feitelijk bezien. Voorbeeld: Het verbod met harder te
2.
rijden dan 50 km is feitelijk te handhaven, door de weg waar het Albord geplaatst is te voorzien van meetapparatuur.
3.
handhaving juridisch bezien. Voorbeeld: Het verbod met harder te
rijden dan 50 km is juridisch te handhaven als er een verkeersbesluit IS
genomen volgens het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
handhaving bestuurlijk/politiek bezien. Voorbeeld: Of het verbod
4.
niet harder te rijden dan 50 km bestuurlijk/politiek bezien te
handhaven is, hangt af van het feit of het bestuur de handhaving
hoog in het vaandel heeft staan, er geldmeetapparatuur beschikbaar
is en er goede afspraken met politie (KLPD)/‘Openbaar Mimsterie
gemaakt kunnen worden.
In dit rapport - zo zal duidelijk zijn - zijn de technische en feitelijke
handhaving geen criteria, wel voorwaarden om te beoordelen of de uit te
werken variant juridisch handhaafbaar is en ook bestuurlijk/politiek gezien
een haalbare kaart is, of, beter gezegd, om te kunnen aangeven of er
daadwerkelijk gehandhaafd zal en kan worden.
2.4

Milieu-effectrapportage

Is een milieu-effectrapportage verplicht?
2.4.1

Nederlands recht

In artikel 7.2 van de Wet milieubeheer is de zogenaamde onvoorwaardelijke
m.e.r.-plicht geregeld. De m.e.r.-plicht geldt alleen ten aanzien van besluiten
over activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
hebben.
De activiteiten worden genoemd in de algemene maatregel van bestuur op
basis van artikel 7:2 van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) om precies te zijn in onderdeel C van de
bijlage.
In onderdeel C (Activiteiten en besluiten, ten aanzien waarvan het maken
van een milieu-effectrapport verplicht is) staan o.m. de volgende activiteiten
genoemd:
1.1
de aanleg van een hoofdweg
1.2
de aanleg van een autosnelweg of autoweg,
anders dan bedoeld onder 1.1
1.3
de aanleg van een weg, bestaande uit vier of meer rijstroken, anders
dan bedoeld onder 1.1 en 1.2. Het moet bij deze categorie gaan om
gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een weg met een
tracélengte van 5 kilometer of meer buiten de bebouwde kom.
In Onderdeel B (Bijzondere bepalingen) wordt vervolgens bepaald dat als de
activiteiten onder 1.1, 1.2 of 1.3 bestaan uit reconstructie, uitbreiding of
verandering anderszins, de verplichting tot het maken van een milieuIeffectrapport alleen geldt in gevallen waarin sprake is van:
de verbreding van een weg met één of meer rijstroken en het te
4
verbreden weggedeelte twee knooppunten of aansluitingen met
elkaar verbindt;
de ombouw van een weg tot autosnelweg.
‘b)
~6 Grontmij
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Algemene opmerkmgen

!nmiddels is het ontwerp-besluit wijzigmg Beshut rmlieu-effectrapportage 1994
sepubhceerd.Aanleidmg is nchthjn 97/1l/EG van de Raad van de Europese
Gemeenschappenvan 3 maart 1997tot wijzigmg van Richtlijn 85/337/EEG
3etreffendede milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere
Trajecten.
[n het matwe onderdeel A is de definitie opgenomen van wijziging of uitbreidmg, te
weten: ‘reconstructie, verandermg anderszinsen opnieuw m gebruik nemen van
rangelegdewerken, ingerichte gebiedenen bestaandeimichtmgen’. Onderdeel B is
Vervallen.

[n het nzeuweonderdeel C (Activiteiten en besluiten, ten aanzien waarvan het maken
fan een milieu-effectrapport verphcht is) staan o.m. de volgende activiteiten
genoemd:
1.1
de aanleg van een hoofdweg
1.2
de aanleg van een autosnelwegof autoweg,
met zijnde eenhoofdweg
de aanleg van eenweg, bestaandeun vier of meer rijstroken, niet zijnde een
1.3
hoofdweg, autosnelwegof autoweg. Het moet btj deze categone gaan om
gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een weg met een
tracélengte van 10 kilometer of meer
1.4
de wijziging of uitbreiding van een hoofdweg, autosnelweg of autoweg. In
gevallen waann de wijziging of uitbreiding betrekking heeft op.
de verbredmg van een weg met één of meer rijstroken en het te
verbreden weggedeeltetwee knooppunben of aansluitingen met
elkaar verbindt, of
de ombouw van eenweg tot autosnelweg.
(Besluit Minister V&W)
1.5
de wijziging of uitbreiding van
een autosnelwegof autoweg, niet zqnde een hoofdweg,
een weg als bedoeld onder 1.3.
In gevallen waann de wijziging of uitbreiding betrekking heeft op:
een weg met een tracélengte van 10 km of meer, of
de verbreding van eenweg met één of meer rijstroken en het te
verbreden weggedeeltetwee knooppunten of aansluitingen met
elkaar verbindt, of
de ombouw van een weg tot autosnelweg
<Besluit provinciaal of gemeentelijkbestuur)
in het nieuwe onderdeel D (Activiteiten en besluiten, ten aanzien waarvan de
procedure als bedoeld in de artikelen 7.8a tot en met 7.8d van de wet van toepassmg
s) staan o.m. de volgende activiteiten genoemd:
1.1
de aanleg van een weg, bestaandeuit vier of meer rijstroken, niet zijnde een
hoofdweg, autosnelwegof autoweg. Het moet bij dezecategorie gaan om
gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op leenweg met een
tracélengte van 5 kilometer of meer
1.2

de wijngmg

of uitbreiding

van

een autosnelwegof autoweg,niet zijnde een hoofdweg;
een weg als bedoeld onder 1.3 van Onderdeel C.
In gevallen waarin de wijziging of uitbreiding betrekking heeft op een weg
met een tracélengtevan 5 km of meer.
Het gaat hier om provinciale en gemeentehjkewegen (1.1.) ‘of om wijziging van
wegen,die worden geïnitieerd door provincie of gemeente(1.2)
Achtergrond bij categorie a) is dat een fysieke verbreding, die niet twee

knooppunten of aansluitingen met elkaar verbindt, met m.e.r-plichtig
is/behoort te zijn vanwege de ingeschatte, beperkte gevolgen voor het milieu.

Ter beantwoording van de vraag of een milieu-effectrapport moet worden
opgesteld bij de realisering van de doelgroepstroken, worden dan de
volgende voorvragen gesteld:
1) Is er sprake van fysieke verbreding van de weg, m.a.w. komt er asfalt bij?
en
2) Verbindt het verbrede weggedeelte twee knooppunten of aansluitingen
met elkaar?
B$ Grontmij

/ Wegen naar de Toekomst

9van37

Algemene opmerk/ngen

Ook in het meuw Beslmt m e.r worden deze twee
wrjztging of urtbrerding van een hoofdweg, autosnelweg of autoweg.
Vanwege de ontwerp-status wordt in paragraaf 2.4.2. niet verder mgegaanop het
komende Besluit m.e.r. De uiteindehjke tekst van het meuwe Besluit m.e.r. zal bij
verdere planvorming uitgangspunt kunnen zijn, nu de beoogde datum van
inwerkingtreding 14 maart 1999is.
2.4.2

M.e.r.-plicht voor doelgroepstroken

naar Nederlands recht

Vrachtstrook: Bij de vrachtstrook is er sprake van een fysieke verbreding.
Het antwoord op de tweede voorvraag is moeilijker te geven.
De strook eindigt voor de bottle-neck, hetgeen betekent dat daar geen
verbinding wordt gerealiseerd. Alleen als de vrachtwagenstrook daarvoor
twee knooppunten of aansluitingen aandoet is er sprake van een m.e.r.plicht.
HOT-strook: Bij de HOT-strook is er sprake van fysieke verbreding, maar
aansluitingen worden niet aangedaan. Geen m.e.r.-plicht derhalve.
Bestemrningsstrook: Bij de bestemmingsstrook kan er sprake zijn van fysieke
verbreding, en kan er bovendien sprake zijn van een verbinding tussen twee
knooppunten of aansluitingen met elkaar.
Met behulp van de beschrijving van de 3 varianten en de tekst van het Besluit
m.e.r. kan onderstaande tabel worden gemaakt.
TabeLM e.~-p/M dm@epsbvken

vrachtstrook

Verbreding?
ja

1HOT-strook
ja
bestemmingsstrook afhankelijk van
variant

Verbinding?
afhankelijk van
locatie
nee
afhankelijk van
locatie

1M.e.r.- p licht?
afhankelijk van
locatie
nee
afhankelijk van
variant/locatie

Tot slot van deze paragraaf wordt opgemerkt dat m.e.r-plicht ten aanzien
van een wijziging van een hoofdweg tevens toepassing van de Tracéwet (Tw)
met zich brengt.
In artikel 2, eerste lid, van de Tw staat dat de aanleg van een hoofdweg geschiedt volgens de procedures van de Tw.
In artikel 2, tweede lid, wordt de Tw-procedure van overeenkomstige toepassing verklaard ten aanzien van:
een wijziging van een hoofdweg, die bestaat uit de ombouw van een
4
weg tot autosnelweg;
een verbreding van een hoofdweg met één of meer rijstroken, indien
bl
het te verbreden weggedeelte twee knooppunten of aansluitingen met
elkaar verbindt;
Verder is bepaald dat gelijktijdig met de trajectnota en in samenhang daarmee een milieu-effectrapport wordt voorbereid (artikel 3, zesde lid).
Als de Tracéwet van toepassing is, dan is er ook sprake van een m.e.r.-plicht.
Anderzijds wordt in artikel 2, derde lid, bepaald dat de Tw ook van toepassing is in andere gevallen van wijziging van een hoofdweg, dan genoemd in
het tweede lid, indien een milieu-effectrapportage ingevolge de Wet milieubeheer is voorgeschreven.
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In het ontwerp-besluit wijziging Besluit milieu-effectrapportage 1994wordt de één op
één koppehng van Tracéwet-activiteiten aan de m.e r.-plicht duidelijker neergezet
Artikel 111(wijzigmgsartikel) bepaalt dat voor zover op grond van het Besluit miheueffectrapportage het maken van een milieu-effectrapport verphcht is ten aanzien van
een wijzig-mgvan een hoofdweg hierop artikel 2, eerstehd, van de Tracéwet van overeenkomstige toepassmgIS.
In wezenkomt dit neer op een aanvullmg op artikel 2, eerstehd, van de Tw conform
het derde hd van dat artikel. Met betrekking tot de hoofdwegen is er geensprake van
een inhoudelijke wijziging, slechtsde formulering is vereenvoudigd.
2.4.3

EG-richtlijn en jurisprudentie

Inmiddels is duidelijk, in het bijzonder door een uitspraak van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen, 24 oktober 1996, C-72/95 dat er
op zijn minst sprake is van enige spannmg tussen de EG-richtlijn inzake de
m.e.r. en de implementatie in het Besluit m.e.r.
Het Hof concludeerde ondermeer dat artikel 4, tweede lid, en bijlage 11,punt
10, sub e van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd, dat een Lidstaat die
criteria en/of drempelwaarden vaststelt, dat niet zodanig mag doen dat in de
praktijk alle projecten betreffende dijken met ging om een prejudiciële
beslissing op verzoek van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State ten tijde van de procedures op basis van de Deltawet grote rivieren-hg]
bij voorbaat aan de verplichting tot milieu-effectbeoordeling worden
onttrokken.
Daarmee overschrijdt de Lid-Staat de grenzen van de beoordelingsmarge
waarover hij krachtens de artikel, 2 eerste lid, en 4 tweede lid, van de richtlijn
beschikt, behalve indien alle uitgesloten projecten op grond van een
algemene beoordeling kunnen worden geacht niet een aanzienlijk rmlieueffect te hebben.
Bij de doelgroepstroken gaat het niet om dijken. maar om de ook onder de
richtlijn vallende aanleg/wijziging/uitbreiding van (auto(snel))wegen.
2.4.4

Conclusie naar aanleiding van het EG-recht

Gezien de niet uit te sluiten rechtstreekse werking van de EG-richtlijn is het
noodzakelijk om - als de conclusie luidt dat geen m.e.r.-phcht ontstaat
ingevolge de bepalingen van het Besluit m.e.r. - tevens te onderzoeken of
de voorgestelde maatregelen niet een aanzienlijk milieu-effect kunnen
hebben.
In het geval sprake is van een aanzienlijk milieu-effect, lijkt de conclusie
gewettigd dat er sprake is van een m.e.r.-plicht, ook al zou het Besluit m.e.r.
tot een andere conclusie leiden.
2.5

Wet beheer

rijkswaterstaatswerken

Het ontbreken van een m.e.r.-plicht betekent evenwel niet dat milieuaspecten
niet behoeven te worden betrokken bij de voorbereiding van werken of
werkzaamheden. De milieuaspecten zullen onder meer meegewogen dienen te
worden als er voor die werken of werkzaamheden een vergunning krachtens
de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) vereist 1s.
Onder waterstaatswerken worden o.a. bij het Rijk in beheer zijnde wegen, en,
voor zover in beheer bij het Rijk, de daarin gelegen kunstwerken en hetgeen
verder naar hun aard daartoebehoort (artikel 1 Wbr), begrepen.

4 Grontmij

/ Wegen naar de Toekomst

llvan37

Algemene opmerkmgen

Artikel 2 bepaalt dat zonder een vergunning geen gebruik gemaakt mag
worden van een waterstaatswerk door anders dan waartoe het is bestemd:
a.
daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of te
behouden;
b.
daarm, daaronder of daarop vaste stoffen of voorwerpen te storten,
te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.
Deze vergunning kan onder beperkingen worden verleend. Aan een
vergunning kunnen voorschriften worden verbonden.
Vrijstelling van het vergunningvereiste is niet aan de orde, aangezien bij het
realiseren van doelgroepstroken geen sprake is van het uitvoeren van gewoon
onderhoud (artikel 2, derde lid, Wbr).
2.6

Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel het voorkomen en bestrijden van
geluidhinder. De bestrijding van geluidhinder kan plaatsvinden door het
treffen van maatregelen aan de bron, maatregelen ter beperking van de
overdracht van geluid naar de omgeving en maatregelen ter afscheiding van
de ontvanger.
In artikel 1 van de Wgh wordt een definitie gegeven van een reconstructie van
een weg, nl: een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg, ten
gevolge waarvan de geluidsbelasting vanwege de weg met 2 dB(A) of meer
wordt verhoogd.
NB 1: Met wijziging wordt een fysieke wijziging bedoeld, zoals de wijziging
van het aantal rijstroken, de aanleg van aansluitingen/op- en
afritten en de verwijdering/plaatsing/wijziging van verkeerstekens.
NB 2: Er is alleen van een reconstructie sprake bij toename van de
geluidsbelastmg vanwege de weg met 2 dB( 4) of meer, waarbij
opvulling tot 50 dB(A) is toegestaan.
Met behulp van een akoestisch onderzoek kan worden vastgesteld of het
verschil tussen de huidige geluidsbelasting en de geluidsbelasting, zoals deze
zich naar verwachting zal voordoen na uitvoering van de reconstructie, 2
dB(A)of meer is. In dat geval is de Wgh van toepassing.
(Overigens: Als de reconstructie m.e.r.-plichtig is (zie paragraaf 2.4) zal m het
kader van de m.e.r.-procedure de toepasselijkheid van de Wgh reeds
vastgesteld zijn).
Voor wijzigingen die een kleinere verhoging van de geluidbelasting tot gevolg
hebben, hoeft dus geen verdere procedure te worden gevolgd.
Het is belangrijk om in een vroeg stadium te beginnen met een akoestisch
onderzoek. Immers alvorens met de reconstructie van een weg waarlangs zich
geluidgevoelige bestemmingen bevinden, kan worden begonnen, moet eerst
de gemeenteraad een daartoe strekkend besluit nemen, na een advies van de
Inspecteur milieuhygiëne en op basis van een akoestisch onderzoek. Het kan
gaan om een zelfstandig besluit of genomen worden IUI het kader van de
vaststelling van een bestemmingsplan.
Wanneer het bestemmingsplan moet worden herzien om de reconstructie
mogelijk te maken, zal de melding van het voornemen tot reconstructie
tegelijkertijd met het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan kunnen
plaatsvinden.
Een bijkomende reden om tijdig een akoestisch onderzoek te doen, is het feit
dat de procedure de nodige tijd zal vragen wanneer er sprake is van
saneringsgevallen, die in artikel 88 Wgh zijn omschreven.
Normaliter inventariseert de gemeente de saneringsmaatregelen, stelt een
programma van maatregelen op en legt deze voor aamde minister van
VROM.
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De sanering van rijkswegen wordt in de praktijk gedaan door de wegbeheerder (RWS). Bij de uitvoering van reconstructile van verbeteringswerken wordt de uitvoering van de geluidsanering gelijktijdig meegenomen.
Om wat voor een werkzaamheden aan de weg het gaat, blijkt uit de R/Sregeling (voluit: “Nadere regels voor de uitvoering van geluidssanering ten
laste van RWS bij het uitvoeren van werkzaamheden aan rijkswegen ter
vergroting van de capaciteit of het uitvoeren van verbeteringswerken aan
rijkswegen”) van 1januari 1992.
toevoegen van rijstroken, met uitzondering van het toevoegen van een
l
rijstrook die uitsluitend bestemd is voor het openbaar vervoer;
blijvende asverleggingen van rijbanen;
l
wijzigingen van de hoogteligging van de weg, anders dan te rekenen tot
l
normaal onderhoud;
wijziging van het wegdek als gevolg waarvan de emissie blijvend toeneemt;
l
combinaties van bovenvermelde werkzaamheden
l
In bovenstaande gevallen stelt RWS het ontwerp-saneringsprogramma op,
legt dat voor aan de gemeente, die de maatregelen vaststelt en voorlegt aan
de minister aan VROM. De minister stelt uiteindelijk de hoogst toelaatbare
geluidbelasting vast.
Bij een reconstructie stelt RWS een vervolgonderzoek in naar de gevolgen
van de reconstructie, de gemeente legt de geluidbeperkende maatregelen vast.
De minister stelt de hoogst toelaatbare geluidbelasting vast
Vervolgens wordt door RWD een bestek gemaakt en kunnen de
werkzaamheden worden uitgevoerd.
In R&V wordt uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp geluid,
voorzien van een daarin opgenomen beslisschema.
Aan de hand van een achttal relevante benuttingsmaatregelen
(doelgroepmaatregel, gebruik vluchtstrook, rijbaanherindeling, wisselstrook,
busbaan, rijbaandosering, toeritdosering en de bufferruimte) is aangegeven
welke stappen ingevolge de Wet geluidhinder moeten worden gezet.
Het is met wenselijk om in dit rapport nu reeds het onderwerp geluid m te
vullen op variantniveau. De noodzakelijk in te brengen informatie kan eerst
verkregen worden als een concrete locatie gevonden IS, of er een toename is
van 2 dB(A), als er duidelijkheid is of er saneringsgevallen zijn, etc.
In de individuele situatie, de projectuitvoering van één of meer van de drie
varianten, kan met behulp van het beslisschema van ‘dewerkgroep geluid (zie
brochure R&V) de projectleider/groep telkens een aantal vragen worden
voorgelegd, opdat met de antwoorden duidelijk wordt wat de stappen
ingevolge de Wgh zijn.
Naast het reeds hierboven genoemde R&V, is gedetailleerde informatie over
regelingen. procedures, afspraken en codes e.d. die een rol spelen bij de
geluidprocedures bij aanleg en reconstructie van wegen te vinden in de
Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer van de DWW.
2.7

Besluit

administratieve

bepalingen

inzake

wegverkeer

Artikel 12 verordonneert dat een verkeersbesluit nodig is voor het plaatsen of
verwijderen van borden, die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en
met G van bijlage 1, behorende bij het RW 1990, met een aantal
uitzonderingen. De borden die nodig zijn bij de verwezenhjking van de
vrachtstrook, de HOT-strook en de bestemmingsstrook, zoals het instellen
van maximum-snelheden, eventuele inhaalverboden, geslotenverklanng etc.
behoren daar ook toe.
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Dat de borden op DRIP’s worden afgebeeld maakt een en ander niet anders.
Op zich is het gebruik van matrixborden (zonder rode rand) aangevende een
maximumsnelheid toegestaan (bord A3 bijlage 1 RVV 1990). Bij het gebruik
van een andere elektronische signalering moet worden voldaan aan het
terzake gestelde in paragraaf 3 (hoofdstuk 2) van de
Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens. Volgens
internationale verkeerswetgeving (Weenseconventiejl968) moeten
matrixborden, willen deze een dwingende werking hebben, zijn voorzien van
een rode rand. Nederland is op dit moment nog niet toegetreden tot
genoemde Weenseconventie en is daarom nog niet gehouden aan de Weense
verkeersverdragen te voldoen. Het plan bestaat om toe te treden tot de
Weense conventie. Derhalve zal op termijn worden overgegaan tot het
aanpassen van de bestaande matrixborden en is verder besloten dat alle
nieuwe matrixborden reeds aan de internationale eisen zullen voldoen.
2.8

Burgerlijk

Wetboek

Het Burgerlijk Wetboek en met name de daarop gebaseerdejurisprudentie
speelt een belangrijke rol bij de buitencontractuele aansprakelijkheid, in het
bijzonder artikel 6: 174.
Sinds 1januari 1992 geldt in het algemeen risico-aansprakelijkheid voor de
onderhoudsplichtige van een openbare weg. Onder risico-aansprakelijkheid
vallen ook gebreken aan o.a. de weguitrusting (o.a. constructies voor
bewegwijzering, verkeersborden en verkeerslichten). De uitspraken inzake
Rep-Taxi/Diemen en Annema/Staat maar ook uitspraken van lagere rechters
geven aan dat het goed is om in verband met een op zichzelf onderkend
gevaar (bijv. het plaatsen van een banier) aandacht te besteden aan
voldoende veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen.
In deze fase, dus op basis van de algemene omschrijving van de varianten, is
het niet mogelijk om in concrete aan te geven welke maatregelen genomen
moeten worden en welke waarschuwingen moeten worden gegeven. Wel is
het belangrijk dat bij de uitvoering van de DDS-varianten gevaren
onderkend worden en die maatregelen te nemen, die voorkomen dat de
wegbeheerder aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade.
2.9

Juridische

aspecten

die niet behandeld

worden

Zoals aangekondigd in Hoofdstuk 1 zullen niet alle juridische aspecten aan
de orde komen. De aandacht zal worden gevraagd voor die aspecten, die een
rol spelen bij de DDS-varianten.
Algemeen juridische onderwerpen spelen ook een rol bij infrastructurele
werken. Denk daarbij aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het
Burgerlijk Wetboek (BW), de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO),
Wegenwet, de Wegenverkeerswet (WVW) , het Bouwstoffenbesluit (Bsb), de
Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV). Ondanks hun meer of
minder relevante betekenis, worden deze onderwerpen niet uitgediept,
aangezien zij niet behoren tot de juridische essentialia als het gaat om
uitwerking van de DDS-varianten, een enkele uitzondering daargelaten,
maar die komt dan aan de beurt in de variantgebonden hoofdstukken.
Voor een totaaloverzicht is het boek “Infrastructuur., praktische handleiding
bestuurlijke en juridische procedures bij aanleg en reconstructie”
(Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland) geschreven.
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2.10

Ten behoeve

van de projectleider

Het plan van aanpak dat als basis voor de uitvoering van elke variant wordt
opgesteld, zal voorzien zijn van een planning, waarin inventarisatie en tijdschema zijn opgenomen.
Die planning dient een inventarisatie te bevatten van relevante regels op:
- Europees niveau (zoals de Mer-richtlijn)
- Nationaal niveau (zoals Besluit m.e.r., Wbr, BABW, Wgh)
- Decentraal niveau (zoals een bestemmingsplan, een verordening van een
waterschap, streekplan)
De juridische onderwerpen zijn aangedragen in de paragrafen 2.2. Urn 2.9 en
worden aangevuld door de onderwerpen, die opgenomen zijn in de variantgebonden hoofdstukken.
Die planning zal, zolang die locatiespecifieke gegevensniet bekend zijn, rekening moeten houden met een aantal slechtste-gevallen-situaties, waarbq in
eerste instantie gedoeld wordt op een mogelijk langere proceduretijd.
Die kan veroorzaakt worden door discussies over het al dan niet van toepassing zijn van m.e.r.-plicht, mogelijke complicerende factoren bij de vergunningverlening in het kader van de Wbr, ten aanzien van de milieuaspecten,
saneringsgevallen, discussie met gemeente, provincie en VROM over te nemen veiligheidsmaatregelen, noodzakelijke publicite.[t/waarschuwingen, etc.
Eerst bij het bekend worden van locatiespecifieke kenmerken (uitkomst van
akoestisch onderzoek, duidelijkheid over de m.e.r.-plicht, etc.) kan tot mvulhng van het plan van aanpak worden overgegaan.
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3

De dynamische

3.1

Samenvatting

vrachtstrook

Het asfalt wordt verbreed. Aan de rechterzijde van de bestaande tweestrooks
rijbaan wordt de vrachtstrook gelegd. De vrachtstrook ligt gelijkvloers. Het
aangelegde asfalt wordt over de volle lengte benut, er ,Vgeen sprake van een
dynamische lengte.
Het einde van de strook ligt op korte afstand vlak voor de bottleneck. De
bottle-neck bl&ft ongewijzigd.De doelgroepen kriJgen de kans defile voor de
bottleneck voorbq te rijden.
De vrachtstrook is even breed als de andere rijstroken. Omdat de
snelheidsverschillen op de verschillende rijstroken vanuit
verkeersveiligheidsoogpunt onaanvaardbaar groot kunnen zijn, wordt gekozen
voor eenfvsieke scheiding van de andere rijstroken. Gekozen is voor een barrier.
De totale breedte bedraagt ca. 21 meter, waarin 3 rijstroken, 2 vluchtstroken en
een barrier.
De primaire doelgroep - vrachtauto’s en autobussen - h’eejììaltijd toegang tot de
vrach tstrook. Als gedurende een zekere periode de vrachtstrook onvoldoende
gevuld is met verkeer uit de primaire doelgroep wordt de strook open gesteld
voor delen van de secundaire doelgroep, bestaande uit andere voertuigen met
een grijs kenteken. Voor het overig verkeer blijft de vrachtstrook verboden.
Aan het begin van de vrachtstrook moet op een heldere wgze aangegeven
worden welke doelgroep op het betreffende moment toegang heeft tot de strook.
Uitgangspunt IS om de bestaande aansluitingen op het onderliggend wegennet te
handhaven en bereikbaar te houden voor al het verkeer, hetgeen betekent dat
gekozen wordt voor ongelijkvloerse oplossing.
Voor wat betreft de bereikbaarheid van de verzorgingsplaatsen, is de oplossing
afhankelijk van de lokale omstandigheden. Gedacht kan worden aan het
achterlangs leiden van de vrachtstrook of het onberetkbaar houden van de
verzorgingsplaats voor niet doelgroepverkeer.

B$ Grontmij

1 Wegen naar de Toekomst

lóvan

37

3.2

Afbeelding

Figuur. defjsslek gescheiden vrachtstrook
3.3

Toelichting

De volgende juridische onderwerpen worden al dan niet expliciet genoemd of
bedoeld in de samenvatting. Ze worden in de deelparagrafen behandeld.
1.
2.
3.
4.

Milieu-effectrapportage (3.3.1)
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (3.3.2)
Handhaving (3.3.3)
Nadeelcompensatie (3.3 -4)

3.3.1

Milieu-effectrapportage

In paragraaf 2.4 is in meer algemene zin uitgebreid ingegaan op de Wet
milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, de EG-richtlijn en
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
Ter beantwoording van de vraag of een milieu-effectrapport moet worden
opgesteld bij de realisering van de doelgroepstroken, worden dan de
volgende voorvragen gesteld:
1) Is er sprake van fysieke verbreding van de weg, m.a.w. komt er asfalt bij?
en
2) Verbindt het verbrede weggedeelte twee knooppunten of aansluitingen
met elkaar?
Bij de vrachtstrook is er sprake van een fysieke verbreding. Het antwoord op
de tweede voorvraag is moeilijker te geven.
De strook eindigt voor de bottle-neck, hetgeen betekent dat daar geen
verbinding wordt gerealiseerd. Alleen als de vrachtstx ook daarvoor twee
knooppunten of aansluitingen aandoet is er sprake van een m.e.r.-plicht.
Dat betekent dat het juiste antwoord is, dat als blijkt dat de vrachtstrook
twee knooppunten of aansluitingen met elkaar verbindt, er een mer moet
worden opgesteld.
Gezien de niet uit te sluiten rechtstreekse werking van de EG-richtlijn (zie
daarover paragraaf 2.4.4) is het noodzakelijk om - als de conclusie luidt dat
geen m.e.r.-plicht ontstaat ingevolge de bepalingen van het Besluit m.e.r. tevens te onderzoeken of de voorgestelde maatregelen niet een aanzienlijk
milieu-effect kunnen hebben, omdat in dat geval alsn’og een m.e.r.-phcht
moet worden aangenomen.
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3.3.2

Reglement verkeersregels en verkeerstekens

definities
De doelgroep voor de vrachtstrook bestaat uit vrachtauto’s en bussen en als
doelgroep+ de overige voertuigen met een grijs kenteken.
Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens omschrijft in zijn
definitiebepalingen de eerste twee categorieën.
RW art. lb autobus:

RW art. lao: vrachtauto:

-

motorvoertuig, ingericht voor het
vervoer van meer dan acht personen,
de bestuurder daaronder niet
begrepen.
motorvoertuig, niet ingericht voor
het vervoer van personen, waarvan
de toegestane maximum massameer
bedraagt dam3500kg.

Het RW kent geen omschrijving van overige auto’s met een grijs kenteken. .
Daar waar afhankelijk van de locatie onderscheid wlordt gemaakt binnen de
soorten overige grijze kentekens, bijv. naar gewicht of lengte, moet dit
onderscheid controleerbaar zijn.
V.w.b de handhaafbaarheid ligt hier een probleem. Zoals in hoofdstuk 2
aangegeven worden daarmee niet zozeer de technische mogelijkheden mee
bedoeld. Immers automatische detectietechnieken zijn in opmars. Zo is
automatische lengte of gewichtsdetectie mogelijk. Verder de automatische
kentekenplaatherkenning + automatisch opzoeken in RDW-bestanden
(lengte, gewicht, assen). Vanuit bestuurlijkpolitieke invalshoek bekeken is
een belangrijk punt gelegen of er een schaduwbestan’d mag worden gemaakt
en zal een afweging gemaakt moeten worden of, bij een on-line-verbinding,
de tijd en de mankracht beschikbaar wordt gesteld.
Verder is daar de meer juridische vraag of op basis van die detectie vervolgd
kan worden of dat de gedetecteerde auto’s naar de kant moeten worden
gehaald voor precieze controle, eventueel voorzien van proces-verbaal.
Omschrijving doelgroepen
Van een aantal doelgroepen is reeds een omschrijving in art. 1 van het RW
1990 opgenomen, te weten autobussen, lijnbussen en vrachtauto’s.
De ervaringen met de carpool-wisselstrook bij Muiderberg heeft de twijfel
doen rijzen over de vraag of het bestemmen van rijstroken of rijbanen voor
carpoolers met de bestaande verkeersborden van het RW 1990, voorzien
van onderborden, door de rechter geaccepteerd wordt.
Om het instrument carpoolstrook zonder enig risico verdergaand te
ontwikkelen wordt een carpoolregeling gemaakt waarbij het RW 1990 en
het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer (BABW) worden
gewijzigd. Hierbij wordt o.a. een bepaling opgenomen die de betekenis
omschrijft van een onderbord met het opschrift “uitgezonderd carpool” en
een getalsaanduiding, te plaatsen onder een bord inhoudende een
geslotenverklaring.
Van belang is dat duidelijkheid en daarmee ook de handhaafbaarheid
gewaarborgd is. Nieuwe doelgroepen dienen dan ook in de betreffende
regelgeving omschreven te worden.
Wat voor de carpoolers geldt, geldt ook voor andere (nog) niet omschreven
doelgroepen.
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Van belang is dus om ook voor de overige grijze ken tekens een omschrijving
op te nemen in het RW 1990, liefst aangevuld met een pictogram.
Het is niet wenselijk om zonder die aangepaste regelgeving en zonder een
pictogram, de vrachtstrook open te stellen voor andere voertuigen met grijs
kenteken.
Snelheid op de vrachtstrook
De primaire doelgroep is mgevolge artikel 22 onder a) gehouden aan
maximum-snelheid van 80 km/u. De secundaire doelgroep mag op zich 120
km/u al zal dat veelal niet kunnen door de bussen en vrachtauto’s.
Om die reden is het gewenst om een maximumsnelheid van 80 krn/u in te
stellen voor al het doelgroepverkeer.
3.3.3

Handhaving

Als aanvulling op het handhavmgsaspect genoemd bli de herkenbaarheid
van de grijze kentekens en de daarbinnen te onderscheiden klassen, het
volgende:
De vrachtstrook staat niet permanent open voor de secundaire doelgroep.
Die periode wordt bepaald aan de hand van een regelalgoritme. Het begin
van die periode zal juridisch geen problemen opleveren bij het inrijden van de
vrachtstrook, omdat dat gepaard gaat met een verandering in de bebording
of anderzins. Als er zoveel extra voertuigen, behorende tot de primaire
doelgroep aankomen dat de vrachtstrook met de primaire doelgroep gevuld
kan worden, zal de vrachtstrook op moment x gesloten worden voor de
secundaire doelgroep. Op dat moment brengt een red’elijke interpretatie met
zich dat de op dat moment aanwezige grijze kentekens niet in overtreding
zijn, omdat ze niet kunnen zien of weten dat op dat moment hun voertuig
niet meer toegelaten wordt op de vrachtstrook.
Op zich kan bij moment x tijd y worden opgeteld, waarvoor y staat voor de
tijd, die nodig is om de vrachtstrook af te rijden. Maar door de
bereikbaarheid van verzorgingsplaatsen voor doelgroepen, kan die tijd na x
langer worden dan y. De secundaire doelgroep heeft dloor de fysieke
scheiding ook geen andere keus dan weer in te voegen op de vrachtstrook.
Bovenstaande betekent dat handhaving zich zal toespitsen op het verboden
zijn voor grijze kentekens om de vrachtstrook aan het begin op te rijden
zodra moment x daar is.
Handhaving omdat het verboden is om zich na moment x + y op de
vrachtstrook te bevinden is lastig, omdat het hebben bezocht van de
verzorgingsplaats al gauw zal leiden tot vrijpleiting.
3.3.4

Nadeelcompensatie

Als het besluit of de aanleg van de vrachtstrook leidt tot het niet bereikbaar
worden van de verzorgingsplaatsen voor alle verkeer en er daardoor schade
ontstaat die redelijkerwijze niet of niet geheel voor rekening van de
uitbaterieigenaar behoort te komen, is het nodig een schadevergoeding toe te
kennen. Het besluit tot de aanleg van de vrachtstrook zal inhouden een
onderzoek naar de financiële gevolgen voor de verzorgingsplaatsen en met
name of voortzetting van de exploitatie mogelijk is.
3.4

Oordeel

In de paragrafen 2.2 tot en met 2.9 is een aantal onderwerpen de revue
gepasseerd,die meegenomen moeten worden bij de aanleg van een
ldoelgroepstrook, of het nu gaat om een vrachtstrook, leenHOT-strook of een
bestemmingsstrook.
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Bij de checklist, opgenomen in de volgende paragraaf, komen die
onderwerpen als aandachtspunten terug. De in hoofdstuk 2 opgenomen
juridische onderwerpen staan niet zozeer uitwerking in de weg, maar zijn
veeleer uitgangspunt bij het opstellen van het plan van aanpak.
In de samenvatting van paragraaf 3.1 is de toegang als volgt geregeld:
De primaire doelgroep - vrachtauto’s en autobussen - heeft altijd toegang tot de
vrachtstrook. Als gedurende een zekere periode de vrach tstrook onvoldoende
gevuld is met verkeer uit de primaire doelgroep wordt ‘destrook open gesteld
voor delen van de secundaire doelgroep, bestaande uit andere voertuigen met
een grijs kenteken Voor het overig verkeer blijft de vrachtstrook verboden

Primaire doelgroep
Voor wat de toegang van de primaire doelgroep betreft, zijn er geen
juridische onmogelijkheden. Integendeel het bestaande recht biedt voldoende
mogelijkheden om die toegang middels bebording te regelen.
In dat geval kan de handhaving zich beperken tot het controleren van de
maximum-snelheid en het aan de hand van de omschrijving in het RW 1990
controleren of de voertuigen die zich op de vrachtstrook bevinden, behoren
tot de primaire doelgroep.
Voorafgaande aan de invoering dient dan een convenant gesloten te worden
met de KL,PD over de handhaving. Het aanbrengen van rode randen bij het
plaatsen van borden op de DRIP’s is daarbij voor de KLPD een voorwaarde,
ook al is de Weense Conventie nog niet ondertekend.
Secundaire doelgroep
Voor wat de toegang van de secundaire doelgroep betreft, zijn er wel
problemen, die echter op relatief korte termijn kunnen worden opgelost. Het
oordeel luidt dan ook: juridisch haalbaar, mits.
De doelgroep overige voertuigen met grijs kenteken is namelijk op dit
moment niet omschreven in het RW. Daarmee is de benodigde
duidelijkheid er niet en wordt de juridische handhaving ernstig bemoeilijkt.
Aanbevolen wordt om de beschrijving van overige voertuigen met grijs
kenteken en een pictogram op te nemen in het RW. De ervaringen met de
carpool-wisselstrook hebben duidelijk gemaakt, dat op zijn minst twijfel
bestaat over de effectiviteit van bestaande verkeersborden met onderborden
ter aanduiding van niet in het RW omschreven doelgroepen. Principieel is
hier geen verschil tussen de carpool-doelgroep en de doelgroep bestaande uit
de ‘overige voertuigen met grijs kenteken’.
Een wijziging van het RW zal al snel een jaar in beslag nemen. Gezien de
tijd die gemoeid is met de planning en aanleg is dit een relatief korte termijn.
Indien met automatische kentekenplaatherkenning + opzoek bestand wordt
gewerkt, is eenjuridische log van de dynamische bebording nodig.
Daarnaast dient nader uitgezocht worden of de RDVJ medewerking zal
verlenen, een en ander afhankelijk van tijdmankrach t bij een onlineverbinding en het beleid van de RDW inzake het kopiëren van eigen
bestanden, mede met het oog op mogelijke comphcaties in verband met de
privacy-bescherming.
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Tussenoplossing
In afwachting van de wijziging kan besloten worden om de vrachtstrook
slechts open te stellen voor de primaire doelgroep. Daarmee is overigens niet
langer sprake van een dynamische doelgroepstrook.
Op termi-in - zodra de regelgeving is aangepast - kan dan de
geslotenverklaring met uitzonderingen worden uitgebreid met die van de
overige voertuigen met grijs kenteken.
3.5

Checklist

Het plan van aanpak dat als basis voor de uitvoering van elke variant wordt
opgesteld, zal voorzien zijn van een planning.
Die planning dient enerzijds een inventarisatie te bevatten van relevante regels op:
- Europees niveau (zoals de Mer-richtlijn)
- Nationaal niveau (zoals, Besluit m.e.r., Wbr, BABW, RW 1990, Wgh)
- Decentraal niveau (zoals een bestemmingsplan, een verordening van een
waterschap, streekplan)
Deze inventarisatie is eerst te maken, als de locatiespecifieke omstandigheden
bekend ziejn.
Die planning dient anderzijds een tijdschema te bevatten, waarin opgenomen
zijn de mogelijke vertragingen, die voort kunnen komen uit discussies over
het al dan niet van toepassing zijn van m.e.r.-plicht, mogelijke complicerende
factoren bij de vergunningverlening in het kader van de Wbr, ten aanzien van
de milieuaspecten, saneringsgevallen, discussiemet gemeente, provincie en
VROM over te nemen maatregelen, de te nemen veihgheidsmaatregelen,
noodzakelijke publiciteitiwaarschuwingen, etc.
Bovengenoemde aandachtspunten en mogelijke complicaties zijn aangegeven
of beschreven in de paragrafen 2.2 tot en met 2.9.
Als aanvulling op de planning, wordt bij de realisering van de vrachtstrook
specifiek aandacht gevraagd voor de volgende uit te voeren checks:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

Ligt het in de verwachting dat ten behoeve van de secundaire doelgroep bestaande regelgeving wordt aangepast?
Als dat wel het geval is, dient aandacht bestee:dte worden aan de
handhaving, met name de medewerking van de RDW en de KLPD
Als dat niet het geval is wordt de vrachtstrook slechts opgesteld voor
de primaire doelgroep, ook dan is er een convenant met de KLPD
nodig en afhankelijk daarvan maatregelen voor het controleren van
het gewicht van de vrachtauto’s.
Welke verkeersbesluiten zijn nodig naast de maximumsnelheid en de
geslotenverklaring met uitzonderingen?
Op welke manier worden bestuurders gewaarschuwd voor mogelijke
gevaarzetting (fysieke scheiding), is de bebording duidelijk, zijn er
veiligheidsmaatregelen getroffen?
Wat zijn de financiële gevolgen voor de verzorgingsplaatsen; is exploitatie gewaarborgd?
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De Hol-strook

4.1

Samenvatting

I
Het asfalt wordt verbreed. Helemaal links wordt de HOT-strook gelegd. De
HoT-strook ligt gelijkvloers. Het aangelegde asfalt wordt over de volle lengte
benut, er is geen sprake van een dynamische lengte. De HOT-strook met de
bijbehorende vluchtstrook is fysiek gescheiden van de andere rijstroken door
middel van een barrier.
Het doel van de HOT-strook is efficiënt personenvervoer. Niet de bottleneck
wordt aangepakt; er wordt aan efficiënt personenvervoer de mogelijkheid
geboden dt?file voor de bottle-neck voorbij te rijden. De primaire doelgroep
bestaat uit carpoolers 2+ en busvervoer. Als gedurende een zekere periode de
HOT-strook onvoldoende gevuld is met verkeer uit de primatre doelgroep wordt
de strook opengesteld voor de secundaire doelgroep, bestaande uit betalend
verkeer; er worden - als onderdeel van de dynamiek - verschillende tarieven
gehanteerd. Voor vrachtverkeer blijft de strook echter altijd gesloten.
De HOT-strook doet geen aansluitingen aan.
Aan het begin van de HOT-strook moet op een heldere wijze aangegeven worden
welke doelgroep toegang heeft tot de strook.
Aangezien het met verboden is voor het doelgroepverkeer om van de bestaande
rijstroken gebruik te maken, zijn er echter geen problemen te verwachten met
aansluitingen op het onderltggende wegennet en de beteikbaarhetd van de
verzorgingsplaatsen.
l

I
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4.2

Afbeelding
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F~guw De fjsiek gescheiden HOT-strook
4.3

Toelichting

De volgende juridische onderwerpen worden al dan niet expliciet genoemd of
bedoeld in de samenvatting. Ze worden in de deelparagrafen behandeld.
1.
I.3
3.
4.

Milieu-effectrapportage (4.3.1)
RW 1990 (4.3.2)
Handhaving (4.3.3)
Betaald rijden (4.3.4)

4.3.1

Milieu-effectrapportage

In paragraaf 2.4 is in meer algemene zin uitgebreid ingegaan op de Wet
milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, de EG-richtlijn en
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
Ter beantwoording van de vraag of een milieu-effectrapport moet worden
opgesteld bij de realisering van de doelgroepstroken, worden dan de
volgende voorvragen gesteld:
1) Is er sprake van fysieke verbreding van de weg, m.a.w. komt er asfalt bij?
en
2) Verbindt het verbrede weggedeelte twee knooppunten of aansluitingen
met elkaar?
Bij de HOT-strook is er sprake van fysieke verbreding, maar aansluitingen
worden niet aangedaan. Geen m.e.r.-plicht derhalve.
Gezien de niet uit te sluiten rechtstreekse werking van de EG-richtlijn (zie
daarover paragraaf 2.4.4) is het noodzakelijk om - nu de conclusie luidt dat
geen m.e.r.-plicht ontstaat ingevolge de bepalingen van het Beshut m.e.r. tevens te onderzoeken

of de voorgestelde

maatregelen

met een aanzienlqk

milieu-effect kunnen hebben, omdat in dat geval alsnog een m.e.r.-plicht
moet worden aangenomen.
4.3.2

Wegenwet en Wegenverkeerswet

Doelgroepmaatregelen zijn erop gericht bepaalde typen weggebruikers te
bevoordelen. Bij de HOT-strook zijn dat carpoolers en busvervoer en
eventueel betalend verkeer. Dat brengt met zich mee dat andere auto’s, zoals
vrachtauto’s en niet betalend verkeer geen gebruik mogen maken van de
snellere doorstroming.
In artikel 53 van de Wegenwet is een bepaling opgenomen dat geen meuwe
tolheffingen kunnen worden ingesteld. Deze bepaling kan buiten toepassing
blijven in twee gevallen:
1.
indien bij een nieuwe, speciale wet, toestemming tot tolheffing wordt
gegeven;
2.
indien aan de betaalstroken niet de bestemming openbare weg
wordt toegekend.
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De Wegenwet is uitsluitend van toepassing op openbare wegen (artikel 1,
eerste lid Wegenwet). Op zich is het toegestaan om een beperking aan het
verkeer op te leggen door middel van een heffing (retributie of belasting) op
de weg of op een rijstrook, terwijl toch gaat om een openbare weg.
De Wegenverkeerswet is van toepassing op zowel wegen (die juridisch)
openbaar zijn in de zin van de Wegenwet als op wegen die in de praktijk
(feitelijk) openstaan voor het openbaar verkeer. De Wegenverkeerswet is ook
van kracht op de HOT-strook, omdat ondanks de heffing (retributie of
belasting) de rijstrook openstaat voor openbaar verkeer.
4.3.3

Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Omschrijving doelgroepen
De doelgroep voor de HOT-strook bestaat uit carpoolers en bussen en als
doelgroep+ betalend verkeer. Vrachtauto’s krijgen nooit toegang.
Van een aantal doelgroepen is reeds een omschrijving in art. 1 van het RW
1990 opgenomen, zoals autobussen en lijnbussen.
De ervaringen met de carpool-wisselstrook bij Muiderberg hebben de twijfel
doen rijzen over de vraag of het bestemmen van rijstroken of rijbanen voor
carpoolers met de bestaande verkeersborden van het RW 1990, voorzien
van onderborden, door de rechter geaccepteerd wordlt.
Om het instrument carpoolstrook zonder enig risico verdergaand te
ontwikkelen wordt een carpoolregeling gemaakt waarbij het RW 1990 en
het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer (BABW) worden
gewijzigd. Hierbij wordt o.a. een bepaling opgenomen die de betekenis
omschrijft van een onderbord met het opschrift “uitgezonderd carpool” en
een getalsaanduiding, te plaatsen onder een bord inhoudende een
geslotenverklaring.
Van belang is dat duidelijkheid en daarmee ook de handhaafbaarheid
gewaarborgd is. Nieuwe doelgroepen dienen dan ook in de betreffende
regelgeving omschreven te worden.
Het is niet wenselijk om zonder die aangepaste regelgeving en zonder een
pictogram een aparte strook in te richten voor carpoolers.
Snelheid op de HOT-strook
Ingevolge artikel 22 onder a RW, geldt voor autobussen een maximumsnelheid van 80 km/uur; artikel 87 voorziet niet in een ontheffing.
De carpoolers en het betalend verkeer mogen op zich 120 km per uur rijden,
al zal dat veelal niet kunnen door de aanwezigheid van autobussen.
Het lijkt daarom aangewezen een maximumsnelheid van 80 km/u in te
stellen of een wijziging van het RW voor te stellen waardoor voor
autobussen op de HOT-strook een hogere maximum-snelheid geldt.
4.3.4

Handhaving

Het RW kent geen omschrijving van carpoolauto’s. Een pictogram
ontbreekt.
Op zich is met behulp van visuele detectie een auto met 1 inzittende van een
auto met meer inzittenden te onderscheiden en zal het ook mogelijk zijn om
middels uiterlijke kenmerken onderscheid aan te brengen.
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V.w.b de handhaafbaarheid ligt hier een probleem. Zoals in hoofdstuk 2
aangegeven worden daarmee niet zozeer de technische mogelijkheden mee
bedoeld. Immers automatische detectietechnieken zi.jn in opmars. Zo is het
ook mogelijk om met infraroodcamera’s personen te tellen.
Het is de meer juridische vraag of op basis van die detectie vervolgd kan
worden of dat de gedetecteerde auto’s alsnog naar de kant moeten worden
gehaald voor precieze controle, eventueel voorzien van proces-verbaal. Het
proefproces over de trajectcontrole op de A2 kan daar wellicht duidelqkheid
over verschaffen.
4.3.5

Betaald rijden

Onder andere in de Tweede Kamerstukken van de Wet op het rekeningrijden
en de discussies over het Select Systeem wordt ingegaan op de juridische basis
voor het laten betalen door gebruikers van de rijstrook
De doelstellingen van Select Systeem en rekeningrijd’en zijn nauw aan elkaar
gerelateerd. Beide beogen de bereikbaarheid te verbeteren. Bij het
doelgroepenbeleid is deze verbetering echter gericht op de specifieke groepen
weggebruikers (meer faciliterend), terwijl bij rekening rijden de verbetering
vooral gericht is op de bereikbaarheid in het algemeen door de mobiliteit
terug te dringen (meer regulerend).
Artikel 104 Grondwet vereist dat voor een heffngsregeling op rijksniveau
(publiekrechtelijk) zowel bij retributie als bij belasting een wet in formele zin
in het leven moet worden geroepen.
Voor zover bekend worden de meeste heffingen van het rijk geïnd door de
belastingsdienst; deze heeft dan ook ruime ervaring in grootschalige
belastingadministraties; het ligt voor de hand om ook bij heffingen voor de
HOT-strook aan te sluiten bij de belastingdienst.
Onderdelen als de kring van belastingplichtigen en de belastinggrondslag
moeten in beide gevallen in de wet zelf vermeld worden. Wordt gekozen voor
een retributiestelsel dan staat de Grondwet ruimere delegatiebevoegdheid
toe.
Hoewel de overeenkomsten tussen belasting en retributie groter zijn dan de
verschillen, volgt hieronder een opsomming van de verschillen.
Belastingen:
een algemeen karakter zonder direct aanwijsbare tegenprestatie;
l
de opbrengst komt ten goede aan de schatkist en wordt in de regel niet
aangewend voor financiering van specifieke overheidsmaatregelen;
l
in principe worden onderwerpen als de kring van belasting-plichtingen, de
basis van het tarief, de belastinggrondslag en dergelijke in de wet zelf
vermeld.
l
er bestaat een relatief grote vrijheid in het vaststellen en differentiëren van
tarieven.
.Retributies:
* er is sprake van een aanwijsbare individuele tegenprestatie;
1~ de opbrengst wordt gebruikt voor dekking van door de overheid
gemaakte kosten of geleden schade;
4~ retributies mogen in beginsel niet hoger liggen dan de kostprijs van de
tegenprestatie; de hoogte van het tarief en ook het differentiëren van
tarieven en het onderscheid maken tussen heffing en naheffingen kunnen
slechts hun grondslag vinden in kostenverhaal;
4~ er zijn ruimere delegatiebevoegdheden; de essentialia van de retributie
moeten wel in de wet worden vastgelegd.
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De HOT-strook heeft een wet in formele zin nodig om te kunnen heffen, of
dit nu gekarakteriseerd wordt als belasting of als retributie.
Nu reeds zij opgemerkt dat in geval van retributies het vaststellen van de
hoogte van het tarief, de tariefsdifferentiatie en het onderscheid maken
tussen heffing en naheffing problematisch zullen zijn, aangezien zij slechts
een grondslag kunnen vinden in het kostenverhaal.
4.4

Oordeel

In de paragrafen 2.2 tot en met 2.9 is een aantal onderwerpen de revue
gepasseerd,die meegenomen moeten worden bij de aanleg van een
doelgroepstrook, of het nu gaat om een vrachtstrook, een HOT-strook of een
bestemmingsstrook.
Bij de checklist, opgenomen in de volgende paragraaf, komen die
onderwerpen als aandachtspunten terug. De in hoofdstuk 2 opgenomen
juridische onderwerpen staan niet zozeer uitwerking in de weg, maar zijn
veeleer uitgangspunt bij het opstellen van het plan van aanpak.
In de samenvatting van paragraaf 4.1 is de toegang als volgt geregeld:
Het doel van de HOT-strook is efficiënt personenvervoer. De primaire doelgroep
bestaat uit carpoolers 2+ en busvervoer. Als gedurende een zekere periode de
Ho T-strook onvoldoende gevuld is met verkeer uit de primaire doelgroep wordt
de strook opengesteld voor de secundaire doelgroep, bestaande uit betalend
verkeer; er worden - als onderdeel van de dynamiek - v,erschillende tarieven
gehanteerd. Voor vrachtverkeer blijf? de strook echter altijdgesloten

De geslotenverklaring voor het vrachtverkeer levert geen problemen op. De
bestaande regelgeving voorziet in de benodigde bebording.
De toegang tot de HOT-strook voor busvervoer levert evenmin problemen
op, omdat de doelgroep omschreven is in het RW. Door middel van een
geslotenverklaring met uitzondering kunnen bussen toegelaten worden tot de
HOT-strook.
Met de huidige regelgeving in het RW kan de toegang voor carpoolers niet
goed geregeld worden. Aanbevolen wordt een omschrijving inclusief
pictogram op te nemen in het RW. Een wijziging van het RW zal al snel
een jaar in beslag nemen. Gezien de tijd die gemoeid is met de planning en
aanleg is dit een relatief korte termijn.
Ten behoeve van het betaald rijden zal een wet in formele zin voor de nu nog
ontbrekende juridische grondslag moeten zorgen.
Vanwege de vele initiatieven maar ook discussies rondom RekeningRijden en
betaalstroken is het moeilijk te voorspellen of een dergelijke wet er op korte
termijn komt.
Het oordeel over het verschaffen van toegang voor de secundaire doelgroep.
het betalend verkeer, tot de HOT-strook luidt om die reden: juridisch
haalbaar, mits het betaald rijden per wet in formele zin geregeld wordt.
Het oordeel over de HOT-strook luidt derhalve in zijn totaliteit: juridisch
haalbaar, mits.
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Tussenoplossing:
Zodra de carpoolregeling in werking is getreden, maar er nog geen wet in
formele zin voor belasting/retributie is, ontstaat er een tussenoplossing, nl.
een strook die slechts voor de primaire doelgroep open staat.
Daarmee is net als bij de vrachtstrook niet langer sprake van een dynamische
doelgroepstrook.
4.5

Checklist

Het plan van aanpak dat als basis voor de uitvoering van elke variant wordt
opgesteld, zal voorzien zijn van een planning.
Die planning dient enerzijds een inventarisatie te bevatten van relevante regels op:
- Europees niveau (zoals de Mer-richtlijn)
- Nationaal niveau (zoals, Besluit m.e.r., Wbr, BABW, RW 1990, Wgh)
- Decentraal niveau (zoals een bestemmingsplan, een verordening van een
waterschap, streekplan)
Deze inventarisatie is eerst te maken, als de locatiespecifieke omstandigheden
bekend zijn,
Die planning dient anderzijds een tijdschema te bevatten, waarin opgenomen
zijn de mogelijke vertragingen, die voort kunnen komen uit discussies over
het al dan niet van toepassing zijn van m.e.r.-plicht, mogelijke complicerende
factoren bij de vergunningverlening in het kader van de Wbr, ten aanzien van
de milieuaspecten, saneringsgevallen, discussie met gemeente, provincie en
VROM over te nemen maatregelen, de te nemen veiligheidsmaatregelen,
noodzakelijke publiciteit/waarschuwingen, etc.
Bovengenoemde aandachtspunten en mogelijke complicaties zijn aangegeven
of beschreven in de paragrafen 2.2 tot en met 2.9.
Als aanvulling op de planning, wordt bij de realisering van de HOT-strook
specifiek aandacht gevraagd voor de volgende uit te voeren checks:

1)

Is de voorgestelde carpoolregeling van kracht? Indien ja, dan kunnen
de nieuwe regels gebruikt worden om de carpoolers uit te zonderen
van de geslotenverklaring.

2)

3)
4)
5)

Zolang er geen wet in formele zin is ten behoeve van de belasting/retributie, is het niet mogelijk om de Ho?‘-strook open te stellen
voor betalend verkeer.
Afspraken met KLPD over controle van de voertuigen die zich op de
HOT-strook bevinden.
Welke verkeersbesluiten zijn nodig naast de maximumsnelheid en de
geslotenverklaring met uitzonderingen. Daarbij kan gedacht worden
aan inhaalverbod voorafgaande aan de splitsing.
Op welke manier worden bestuurders gewaarschuwd voor mogelijke
gevaarzetting (fysieke scheiding), 1sde bebording duidelijk, zijn er
veiligheidsmaatregelen getroffen?
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De dynamische

5.1

Samenvatting

bestemmingsstrook

Het doel van de dynamische bestemmingsstrook wordt als volgt omschreven.
Om te voorkomen dat verkeer met bestemming A (de linker uitgaande tak)
gehinderd wordt door een congestie voor bestemming B (de rechter uitgaande
tak) en andersom worden verkeersstromen met verschtllende bestemmingen
gescheiden.
De doelgroep bestaat uit het verkeer, ongeacht het voertuigtype, dat als
bestemming de congestievrije uitgaande tak heeft. Niet de bottleneck wordt
aangepakt, slechts het doorgaande verkeer wordt vrije doorgang geboden,
Dat gebeurt door en scheiding aan te brengen en de lengte van die schetding te
variëren, zodat de lengte de lengte van defile één of enkele stappen voor is.
Het eindpunt van de bestemmingsstrook ligt vast, nl. daar waar de fysieke
splitsing van de verschillende bestemmingen ligt.
Het begmpunt niet, dat kan variëren afhankelijk van de lengte. Om aan te
sluiten bij bebordingsrichtlijnen gaat dat in stappen van 600 meter.
Hoewel asfaltuitbreiding niet uitgesloten wordt, is het m principe mogelijk om
binnen de bestaande drie rijstroken + vluchtstrook, vier smallere rijstroken +
één vluchtstrook te realiseren. Dat gebeurt tussen het begin en het fysieke
eindpunt.
De congestievrije bestemming beschikt over een vluchtstrook. Deze ligt ter
rechterzqde (B-doelgroep) of ter linkerzijde (A-doelgroep). De niet
congestievrije bestemming beschikt over vluchthavens. De wisseling geschiedt
door dynamische markering, waarbij gebruik wordt gemaakt van door R WS
ontwikkelde systematiek (Infra op Maat), waarbij in een klein aantal stappen
binnen enkele minuten een extra rijstrook en een doorgetrokken scheidingslijn
worden gecreërd zonder dat de weggebruiker in een verkeersonveilige situatie
komt. Er worden snelheidrmaatregelen genomen, daarnaast zullen de smallere
rijstroken ook een lagere snelheid tot gevolg hebben.
Vooralsnog wordt gekozen voor markering, i.c. een doorgetrokken streep. (Een
fysieke barrier als scheiding is wenselijk, maar daarvoor zijn geen oplossingen
gevonden.) Door middel van video-camera’s wordt in handhaving voorzien.
De bereikbaarheid van de afrit kan behouden worden door voor het beginpunt
daar informatie over te geven. De toerit is wel een probieem: bestemming A kan
niet bereikt worden, In principe zal ook dat door middel van bewegwijzering
kunnen worden opgelost, zodat niet gegrepen hoeft te worden naar bijv.
ongelijkvloerse oplossingen.
Dezelfde opmerkingen kunnen ook ten aanzien van verzorgingsplaatsen worden
gemaakt.
Aanwiizingen in bebording moeten duideliik en tijdig zim
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5.2

Afbeelding

Vluchtstrook
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5.3

twee voorbeelden dynamache bestemmmgsstrook
Toelichting

De volgende juridische onderwerpen worden al dan niet expliciet genoemd of
bedoeld in de samenvatting. Ze worden in de deelparagrafen behandeld.

1.
2.
3.
4.
5.

Milieu-effectrapportage (5.3.1)
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (5.3.2)
BABW (5.3.3)
Handhaving (5.3.4)
Nadeelcompensatie(5.3.5)

53.1

Milieu-effectrapportage

In paragraaf 2.4 is in meer algemene zin uitgebreid ingegaan op de Wet
milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, de EG-richtliJn en
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
Ter beantwoording van de vraag of een milieu-effectrapport moet worden
opgesteld bij de realisering van de doelgroepstroken, worden dan de
volgende voorvragen gesteld:
1) Is er sprake van fysieke verbreding van de weg, m.a.w. komt er asfalt bij?
en
2) Verbindt het verbrede weggedeelte twee knooppunten of aansluitingen
met elkaar?
Bij de bestemmingsstrook kan er sprake zijn van fysieke verbreding en kan er
bovendien sprake zijn van een verbinding tussen twee knooppunten of
aansluitingen met elkaar. Met andere woorden de m.e.r.-plicht hangt af van
de variant en de locatie.
In paragraaf 2.4.1 is ingegaan op het ontwerp-besluit wijziging Besluit
milieu-effectrapportage 1994. Interessant voor de m.e.r.-vraag is de Nota van
Toelichting, waar nadrukkelijk wordt vermeld dat het gebruik van de
bestaande vluchtstroken als spitsstroken niet als een m.e.r.-plichtige activiteit
wordt beschouwd.
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Echter gezien de niet uit te sluiten rechtstreekse werking van de EG-richtlijn
(zie daarover paragraaf 2.4.4) is het noodzakelijk om - als de conclusie lmdt
dat geen m.e.r.-plicht ontstaat ingevolge de bepalingen van het Besluit m.e.r.
- tevens te onderzoeken of de voorgestelde maatregelen niet een aanzienlijk
milieu-effect kunnen hebben, omdat in dat geval alsnog een m.e.r.-plicht
moet worden aangenomen.
5.3.2

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

vluchtstrook
Onder vluchtstrook wordt volgens artikel 1 sub ak RW verstaan: een door
een doorgetrokken streep van de rijbaan van de autosnelweg of autoweg afgescheiden weggedeelte, dat is bestemd voor gebruik in noodgevallen. Uit
deze definitie en uit de toelichting volgt dat de vluchthaven en de vluchtstrook geen deel uitmaken van de rijbaan van de autosnelweg en de autoweg,
Zij zijn immers niet voor het rijdende verkeer bestemd (PM) Ook niet uit de
ROA-richtlijnen of de TERN-richtlijn volgt een dergelijke verplichting.
snelheidsbeperkingen
Het is mogelijk om snelheden te homogeniseren, voor zover het maxima
betreft. Teneinde op een zo efficiënt mogelijke wijze te kunnen omgaan met
het voorkomen van te grote onderlinge verschillen in snelheid verdient het
aanbeveling te werken met dynamische snelheidslimieten in combinatie met
een goede handhaving. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de
Uitvoeringsvoorschriften BABW (paragraaf 4, hoofdstuk 2), waar de in te
stellen maximumsnelheden zijn vastgelegd.
Het is verder ook mogelijk om gedifferentieerde snelheden in te stellen, het
ligt voor de hand dat bij de uitvoering gebruik wordt gemaakt van
matrixborden of van elektronische verschijningsborden. In het nemen
verkeersbesluit (zie BABW, paragraaf 2.8) wordt dan melding gemaakt van
de mogelijkheid tot differentiatie van snelheden.
5.3.3

Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer

In paragraaf 2.8 wordt ingegaan op de BABW.
Ook voor een doorgetrokken streep is een verkeersbesluit nodig. Het
verkeersbesluit zal anders vormgegeven zijn, aangezien er door de
dynamische

wegmarkering

niet altijd sprake is van een doorgetrokken

streep.

Een lichtlijn zal aangemerkt kunnen worden als een doorgetrokken of
onderbroken streep in de zin van het RW 1990. Wel is het de vraag of er
wordt voldaan aan hoofdstuk IV van de Uitvoeringsvoorschriften BABW
inzake verkeerstekens (met name de minimale breedte van een streep van 10
cm).
5.3.4

Handhaving

Op het wegdeel stroomopwaarts van het keuzepunt is strookwisselen voor al
het verkeer toegestaan. Stroomafwaarts van het keuzepunt zijn wisselingen
tussen de bestemming A en de bestemming B niet meer toegestaan. Volgens
de Haalbaarheidsstudie DDS berust de hele werking van de maatregel
hierop.
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De naleving en daarmee de handhaving zijn van essentieel belang voor het
slagen. Twee soorten ongewenst gedrag zijn fysiek mogelijk:
l
doorrijden op de strook voor vrij rijdend doelgroepverkeer en vervolgens
ter hoogte van de fysieke splitsing ‘inpiepen’ in de file. Behalve dat het als
voordringen opgevat wordt, levert het onveilige suuaties op;
het uit de file uitvoegen naar de stroken met rijdend verkeer (ook dat is
l
verkeersonveilig).
Technisch gezien is het mogelijk om overschrilding van de doorgetrokken
streep te controleren, middels video.
Als het gewenst is om per rijstrook de snelheid te differentiëren, zal er een
stringent handhavingsbeleid noodzakelijk zijn. In de praktijk zal dit wellicht
problemen opleveren. Om die reden is vooraf afstemming met politie en
justitie noodzakelijk. Dit onderwerp is ook bij de Evaluatienota
rijsnelhedenbeleid van 13 december 1996 aan de orde gekomen.
Dezelfde afstemming is ook nodig om op te kunnen treden tegen het inpiepen
en uitvoegen.
5.3.5

Nadeelcompensatie

Als het besluit of de aanleg van de bestemmingsstrook leidt tot het niet
bereikbaar worden van de verzorgingsplaatsen voor alle verkeer, doordat er
problemen zijn bij de toeritten en er daardoor schade ontstaat die
redelijkerwijze niet of niet geheel voor rekening van de uitbaterieigenaar
behoort te komen, is het nodig een schadevergoeding toe te kennen. Dat het
daarvan komt, is niet aannemelijk, aangezien bewegwijzering kan bijdragen
dat toch de verzorgingsplaats wordt bereikt en bovendien het niet eenvoudig
zal zijn voor de uitbaterjeigenaar om als er schade is, die schade aannemelijk
te maken.
5.4

Oordeel

In de paragrafen 2.2 tot en met 2.9 is een aantal onderwerpen de revue
gepasseerd, die meegenomen moeten worden bij de aanleg van een
doelgroepstrook, of het nu gaat om een vrachtstrook, een HOT-strook of een
bestemmingsstrook.
Bij de checklist, opgenomen in de volgende paragraaf, komen die
onderwerpen als aandachtspunten terug. De in hoofdstuk 2 opgenomen
juridische onderwerpen staan niet zozeer uitwerking m de weg, maar zijn
veeleer uitgangspunt bij het opstellen van het plan van aanpak.
Het bestaande recht staat niet in de weg bij de totstandkoming van een
bestemmingsstrook.
Wel kunnen handhavingsproblemen worden verwacht om o.a. het inpiepen
tegen te gaan. Het gaat dan eerder om politiekbestuurlijke
handhavingsproblemen, die wellicht opgelost kunnen worden door goede
afspraken te maken met KLPD en Justitie.
Daarnaast vraagt de toepassing van dynamische wegmarkering om meer
aandacht voor de aansprakelijkheid van de wegbeheerder.
5.5

Checklist

Het plan van aanpak dat als basis voor de uitvoering van elke variant wordt
opgesteld, zal voorzien zijn van een planning.
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Die planning dient enerzijds een inventansatie te bevatten van relevante regels op:
- Europees niveau (zoals de Mer-richtlijn)
- Nationaal niveau (zoals, Besluit m.e.r., Wbr, BABW, RW 1990, Wgh)
- Decentraal niveau (zoals een bestemmingsplan, een verordening van een
waterschap, streekplan)
Deze inventarisatie is eerst te maken, als de locatiespecifieke omstandigheden
bekend zijn.
Die planning dient anderzijds een tijdschema te bevatten, waarin opgenomen
zijn de mogelijke vertragingen, die voort kunnen kolmen uit discussies over
het al dan niet van toepassing zijn van m.e.r.-plicht, mogelijke complicerende
factoren bij de vergunningverlening in het kader van de Wbr, ten aanzien van
de milieuaspecten, saneringsgevallen, discussiemet gemeente, provincie en
VROM over te nemen maatregelen, de te nemen veiligheidsmaatregelen,
noodzakelijke publiciteit/waarschuwingen, etc.
Bovengenoemde aandachtspunten en mogelijke complicaties zijn aangegeven
of beschreven in de paragrafen 2.2 tot en met 2.9.
Als aanvulling op de planning, wordt bij de realisering van de bestemmingsstrook specifiek aandacht gevraagd voor de volgende uit te voeren checks:
1) Zijn er goede afspraken gemaakt met de KLPD om ongewenste wisseling
van rijstroken tegen te gaan.
2) Welke verkeersbesluiten zijn nodig naast de maximumsnelheid en de
doorgetrokken streep. Daarbij kan gedacht worden aan inhaalverbod
voorafgaande aan de splitsing.
3) Op welke manier worden bestuurders gewaarschuwd voor mogelijke
gevaarzetting (verwarring door dynamische markering), is de bebording
duidelijk, zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen?
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6

Slotbeschouwing

6.1

Afronding

In de hoofdstukken 3,4 en 5 zijn de (dynamische) vrachtstrook, de HoTstrook en de (dynamische) bestemmingstrook beschreven. Aan het einde van
de hoofdstukken is een inschatting gemaakt van de juridische haalbaarheid.
In het daaraan voorafgaande hoofdstuk 2 zijn de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur, de handhaving, de milieu-effectrapportage, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken,de Wet geluidhinder, het Besluit administratieve
bepalingen inzake wegverkeer en de aansprakelijkheid op grond van het Burgerlijk Wet boek aan de orde gekomen. Het zijn alle juridische onderwerpen
die thuishoren in de inventarisatie van te nemen besluiten. Zij spelen een
minder belangrijke rol als het gaat om het oordeel over de haalbaarheid,
maar zijn wel degelijk van belang voor de uitvoering van elke variant.
Het plan van aanpak dat als basis voor de uitvoering van elke variant wordt
opgesteld, zal voorzien zijn van een planning, waarin inventarisatie en tijdschema zijn opgenomen.
Die planning dient een inventarisatie te bevatten van relevante regels op:
- Europees niveau (zoals de Mer-richtlijn)
- Nationaal niveau (zoals Besluit m.e.r., Wbr, BABW, Wgh)
- Decentraal niveau (zoals een bestemmingsplan, een verordening van een
waterschap, streekplan)
De juridische onderwerpen zijn aangedragen in de paragrafen 2.2. t/m 2.9 en
worden aangevuld door de onderwerpen, die opgenomen zijn in de variantgebonden hoofdstukken.
Die planning zal, zolang die locatiespecifieke gegevens niet bekend zijn, rekening moeten houden met een aantal slechtste-gevallen-situaties, waarbij in
eerste instantie gedoeld wordt op een mogelijk langere proceduretijd.
Die kan veroorzaakt worden door discussies over het al dan niet van toepassing zijn van m.e.r.-plicht, mogelijke complicerende factoren bij de vergunningverlening in het kader van de Wbr, ten aanzien van de milieuaspecten,
saneringsgevallen, discussie met gemeente, provincie en VROM over te nemen veiligheidsmaatregelen, noodzakelijke publiciteit/waarschuwingen, etc.

Eerst bij het bekend worden van locatiespecifieke kenmerken (uitkomst van
akoestisch onderzoek, duidelijkheid over de m.e.r.-plicht, etc.) kan tot invulling van het plan van aanpak worden overgegaan.
In de paragrafen 6.2,6.3. en 6.4 worden de oordelen over de juridische haalbaarheid per variant herhaald. In 6.5 wordt een afrondend oordeel over de
verschillende varianten gegeven.
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6.2

Oordeel

vrachtstrook

Uit de samenvatting over de dynamische vrachtstrook:
De primaire doelgroep - vrachtauto’s en autobussen - .heeft altijd toegang tot de
vrachtstrook. Als gedurende een zekere periode de vrachtstrook onvoldoende
gevuld is met verkeer uit de primaire doelgroep wordt de strook open gesteld
voor delen van de secundaire doelgroep, bestaande uit andere voertuigen met
een grijs kenteken. Voor het overig verkeer blijft de vrachtstrook verboden.

1. Voor wat de toegang van de primaire doelgroep betreft, zijn er geen
juridische onmogelijkheden. Integendeel het bestaande recht biedt
voldoende mogelijkheden om die toegang middels bebording te regelen.
2. In dat geval kan de handhaving zich beperken tot het controleren van de
maximum-snelheid en het aan de hand van de omschrijving in het RW
1990 controleren of de voertuigen die zich op de vrachtstrook bevinden,
behoren tot de primaire doelgroep.
3. Voor wat de toegang van de secundaire doelgroep betreft, zijn er wel
problemen, die echter op relatief korte termijn kunnen worden opgelost.
Het oordeel luidt dan ook: juridisch haalbaar, mits.
4. De doelgroep overige voertuigen met grijs kentek:en is namelijk op dit
moment niet omschreven in het RW. Daarmee is de benodigde
duidelijkheid er niet en wordt de juridische handhaving ernstig
bemoeilijkt.
5. Aanbevolen wordt om de beschrijving van overige voertuigen met grijs
kenteken en een pictogram op te nemen in het RVV. Aanpassing van het
RW zal al snel een jaar in beslag nemen. Gezien de tijd die nodig is voor
planning en aanleg is dit een relatief korte termijn.
6. Verder dient uitgezocht te worden of de RDW medewerking zal verlenen,
een en ander afhankelijk van tijdmankracht bij een online-verbinding en
het beleid van de RDW inzake het kopiëren van eigen bestanden, mede
met het oog op mogelijke complicaties in verband met de privacybescherming.
Tussenoplossing
l

l

6.3

In afwachting van de wijziging kan besloten worden om de vrachtstrook
slechts open te stellen voor de primaire doelgroep. Daarmee is overigens
niet langer sprake van een dynamische doelgroepstrook.
Op termijn - zodra de regelgeving is aangepast - kan dan de
geslotenverklaring met uitzonderingen worden uitgebreid met die van de
overige voertuigen met grijs kenteken.
Oordeel

HOT-strook

Uit de samenvatting over de HOT-strook:
Het doel van de HOT-strook is efficiënt personenvervoer. De primaire doelgroep
bestaat uit carpoolers 2+ en busvervoer. Als gedurendè een zekere periode de
HOT-strook onvoldoende gevuld is met verkeer uit deJprimaire doelgroep wordt
de strook opengesteld voor de secundaire doelgroep, bestaande uit betalend
verkeer,. er worden - als onderdeel van de dynamiek - verschillende tarieven
gehanteerd. Voor vrachtverkeer blijft de strook echter altijdgesloten

1. De geslotenverklaring voor het vrachtverkeer levert geen problemen op.
De bestaande regelgeving voorziet in de benodigde bebording.
2. De toegang tot de HOT-strook voor busvervoer levert evenmin problemen
op, omdat de doelgroep omschreven is in het RVV. Door middel van een
geslotenverklaring met uitzondering kunnen bussen toegelaten worden tot
de HOT-strook.
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3. Met de huidige regelgeving in het RW kan de toegang voor carpoolers
niet goed geregeld worden. Aanbevolen wordt een omschrijving inclusief
pictogram op te nemen in het RW. Een wijziging van het RW zal al snel
een jaar in beslag nemen. Gezien de tijd die gemoeid is met de planning en
aanleg is dit een relatief korte termijn.
4. Ten behoeve van het betaald rijden zal een wet in formele zin voor de nu
nog ontbrekende juridische grondslag moeten zorgen.
5. Vanwege de vele initiatieven maar ook discussies rondom RekeningRijden
en betaalstroken is het moeilijk te voorspellen of een dergelijke wet er op
korte termijn komt.
6. Het oordeel over het verschaffen van toegang voor de secundaire
doelgroep, het betalend verkeer, tot de HOT-strook luidt om die reden:
juridisch haalbaar, mits het betaald rijden per wet in formele zin geregeld
wordt.
7. Het oordeel over de HOT-strook luidt derhalve in zijn totaliteit: juridisch
haalbaar, mits.
Tussenoplossing:
l

l

6.4

Zodra de carpoolregeling in werking is getreden, maar er nog geen wet in
formele zin voor belasting/retributie is, ontstaat er een tussenoplossing, nl.
een strook die slechts voor de primaire doelgroep open staat.
Daarmee is net als bij de vrachtstrook niet langer sprake van een
dynamische doelgroepstrook.
Oordeel dynamische bestemmingstrook

1. Het bestaande recht staat niet in de weg bij de totstandkoming van een
bestemmingsstrook.
2. Wel kunnen handhavingsproblemen worden verwacht om o.a. het
‘inpiepen’ tegen te gaan. Het gaat dan eerder om politiek/bestuurlijke
handhavingsproblemen, die wellicht opgelost kunnen worden door goede
afspraken te maken met KLPD en Justitie.
3. Daarnaast vraagt de toepassing van dynamische wegmarkering om meer
aandacht voor de aansprakelijkheid van de wegbeheerder.
6.5

Tot slot

Als juridische haalbaarheid het criterium is om te komen tot een ranglijst,
dan ziet deze er als volgt uit (bovenaan staat de juridisch snelst haalbare variant):
1. de dynamische bestemmingsstrook, omdat hier geen grote juridische belemmeringen zijn gevonden.
2. de dynamische vrachtstrook, omdat slechts de doelg-roepomschrijving en
de daaraan gekoppelde handhaving serieuze problemen kunnen veroorzaken. Aanpassing van regelgeving (RW) is nodig. Deze aanpassing
neemt een relatief korte termijn in beslag. De tussenoplossing voor de
primaire doelgroep kan desnoods de aanleg vervroegen.
3. de HOT-strook, omdat naast de doelgroepomschrijving en de daaraan
gekoppelde handhaving ook de heffing een juridische grondslag moet
krijgen en wel via een wet in formele zin.De aanpassing van het RW
neemt een relatief korte termijn in beslag. Het is echter moeilijk te voorspellen hoe lang een wet op betaald rijden nog op zich laat wachten. De
tussenoplossing, die in beeld komt zodra de carpoolregeling er is, kan de
aanleg vervroegen.
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Ten overvloede:
De vraag naar de juridische haalbaarheid heeft slech[tszin als een project op
zich technisch uitvoerbaar is. Anderzijds komt de uitvoering pas in beeld als
zij juridisch gezien haalbaar is.
Om die reden is het gewenst om in de projectgroep vanaf het begin een jurist
op te nemen, die of als secretaris of belast met de portefeuille juridisch/bestuurlijke zaken, tot taak heeft om te zorgen voor de inventarisatie
van relevante regelgeving en deze op basis van de locatiespecifieke omstandigheden en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid blijvend
te actualiseren.
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