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1.

OORDEEL OVER DE MILIEUEFFECTENSTUDIE
In maart 2007 is het Ontwerp-Tracébesluit Zuid-Willemsvaart Maas-Den
Dungen (verder OTB) ter inzage gelegd. In het OTB is het ontwerp van de
Zuid-Willemsvaart en de bijbehorende maatregelen opgenomen. Onderdeel
van deze maatregelen is de inpassing van de Graafsebaan, een verbindingsweg tussen Den Bosch en Rosmalen. Mede naar aanleiding van de inspraak
heeft Rijkswaterstaat besloten verschillende varianten voor inpassing van de
Graafsebaan op een rij te zetten. Door deze varianten op de relevante milieueffecten te beoordelen kan ook op dit onderdeel van het OTB een gemotiveerde
afweging gemaakt worden voor het Tracébesluit.
De Commissie is gevraagd te beoordelen of de ‘Milieueffectenstudie 1 Varianten
Graafsebaan’ op adequate wijze is uitgevoerd, rekening houdend met de informatie uit het OTB en de uitgevoerde ‘Second Opinion Graafsebaan’. Zij
heeft zich in haar beoordeling gericht op de onderbouwing van de beschouwde
varianten en de beschrijving van de milieueffecten in de Milieueffectenstudie 2.
De Commissie heeft in haar beoordeling de aanvullende informatie betrokken
die zij heeft ontvangen op 22 en 29 november 2007 met betrekking tot de aspecten verkeer, luchtkwaliteit, externe veiligheid en natuur.
Onderbouwing beschouwde varianten
De Commissie constateert dat de Milieueffectenstudie zich beperkt tot de zogeheten Standpuntvariant, de OTB-variant en de door omwonenden aangedragen Broeksteegvariant. Uit de ‘Second opinion’ blijkt echter dat de varianten Overdijk en Stedelijke Knoop op alle aspecten tenminste gelijk dan wel
gunstiger scoren ten opzichte van de in de Milieueffectenstudie uitgewerkte
varianten3.
In de Milieueffectenstudie wordt aangegeven dat de varianten Overdijk en
Stedelijke Knoop alléén realistisch zijn indien de ruimtelijke ontwikkeling in
het kader van de Stedelijke Knoop daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Aangegeven is dat de inrichting van de Stedelijke Knoop nog niet bekend is en dat
deze twee varianten daardoor een grote invloed hebben op de flexibiliteit van
de inrichting van dit gebied. Om deze reden zijn beide varianten niet nader
uitgewerkt in de Milieueffectenstudie.
De Commissie acht hiermee een kans gemist om de ingreep van de Graafsebaan te betrekken bij een integrale gebiedsontwikkeling van de Stedelijke
Knoop.
Beschrijving en beoordeling milieueffecten
Verkeer
In de Milieueffectenstudie is aangegeven dat de verkeersprestaties en daarmee
de emissies van NO2 tussen de Standpuntvariant en OTB-variant maar weinig
verschillen. Gesteld wordt dat de verschillen in emissies worden bepaald door
de lengte van het tracé omdat de verkeersintensiteiten bij beide varianten

1
2

3

Volledigheidshalve merkt de Commissie op dat het hier geen MER betreft.
In de Milieueffectenstudie is aangegeven dat in het kader van het OTB een luchtkwaliteitsonderzoek is
uitgevoerd waaruit is gebleken dat er in het plangebied geen sprake is van overschrijdingen van de normen voor
fijn stof (PM10). De Commissie heeft één en ander niet getoetst en haar beoordeling beperkt tot de informatie
opgenomen in de Milieueffectenstudie.
Zie in dit verband bijvoorbeeld tabel 4.1 op bladzijde 17 van de ‘Second Opinion Graafsebaan’.

hetzelfde zijn. De Commissie kan dit echter niet plaatsen in relatie tot de verschillende verhouding bij beide varianten tussen personen- en vrachtvervoer
(tabel 3.13 en 3.14).
De Commissie heeft geadviseerd de oorzaak van de verschillende verhouding
tussen personen- en vrachtvervoer bij beide varianten na te gaan en aan te
geven óf, bij eventueel noodzakelijke correctie van deze cijfers, de conclusies
ten aanzien van de milieugevolgen (met name lucht en geluid) wijzigen.
In het memo dat de Commissie heeft ontvangen op 22 november 2007 wordt
hier nadere informatie over verschaft. Onduidelijk blijft:
 waarom ‘meer gespreid personenautoverkeer’ en ‘meer geconcentreerd
vrachtverkeer’ leidt tot verschillen in intensiteiten tussen de varianten.
 op welke wijze precies de verkeersprestaties4 van de varianten zijn bepaald. Verwacht mag worden dat de verkeersprestatie per variant ongeveer evenredig is met de lengte van de betreffende variant omdat de
intensiteit tussen de verschillende varianten niet of nauwelijks verschilt. Dit lijkt echter niet het geval5, maar de lengtes van de tracés
zijn niet in het memo opgenomen zodat dit niet geverifieerd kan worden.
Bovenstaande punten hangen samen met de constatering dat in de Milieueffectenstudie is aangegeven dat de verkeersintensiteit op de Graafsebaan niet
is gevarieerd, terwijl in het memo d.d. 22 november 2007 wordt gesteld dat
het netwerk verschillend is in de beide varianten en er daardoor verschillen
zijn in verkeersintensiteiten. De rol van de parallelwegen en de andere spreiding van personenauto- en vrachtverkeer in de gemaakte (model)berekeningen waaruit de verkeersintensiteiten volgen is daarmee niet duidelijk. De intensiteiten zijn (in samenhang met de lengte van de tracés) bepalend voor de emissies per variant zodat de onduidelijkheid ook hierop betrekking heeft.
De Commissie acht de kleine verschillen in verkeersprestatie tussen personenauto- en vrachtverkeer en het kleine verschil in emissies wel aannemelijk
maar vindt de onderbouwing in het memo niet duidelijk .
■

De Commissie adviseert ten behoeve van de verdere besluitvorming het memo op
bovengenoemde onderdelen te verduidelijken.

Luchtkwaliteit
Bij de beoordeling van de gevolgen voor de luchtconcentraties wordt, op basis
van de toename van het oppervlakte overschrijdingsgebied, de Broeksteegvariant negatiever beoordeeld dan de OTB- en Standpuntvariant. Bij de beoordeling is echter geen rekening gehouden met verschillen in blootstelling van
de bevolking / aantal gehinderden. Indien hier rekening mee wordt gehouden,
verwacht de Commissie een positievere beoordeling van de Broeksteegvariant.
De Commissie heeft geadviseerd de blootstelling van de bevolking / het aantal
gehinderden als criterium mee te nemen bij de beoordeling van de verschillende varianten.
In het memo dat de Commissie heeft ontvangen op 22 november 2007 wordt
hier nadere informatie over verschaft. Echter, geen aandacht wordt besteed
aan de blootstelling met betrekking tot de woningen die dicht bij de weg liggen
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Eenheid = voertuigen/etmaal * kilometer/voertuig = kilometer/etmaal
De verkeersprestatie is in de OTB-variant met 19588 km/etmaal 5,15% groter dan in de Standpuntvariant
(18628 km/etmaal), terwijl het relatieve verschil in lengte tussen beide tracé’s groter lijkt te zijn

(de categorie ‘overig’ in het memo), terwijl juist bij deze woningen de slechtste
luchtkwaliteit verwacht mag worden.
■

De Commissie adviseert ten behoeve van de verdere besluitvorming informatie te
verschaffen over de luchtkwaliteit bij de woningen gelegen dicht langs doorgaande
wegen, door het memo te verduidelijken.

Externe veiligheid
Onduidelijk is in hoeverre het transport van gevaarlijke stoffen over de Graafsebaan leidt tot (normoverschrijdende) gevolgen voor de externe veiligheid.
De Commissie heeft geadviseerd dit na te gaan en aan te geven of, en zo ja in
welke mate, de varianten op dit aspect verschillen.
Het memo dat de Commissie heeft ontvangen op 29 november 2007 geeft
hierover de benodigde duidelijkheid. De aard en omvang van het transport
van gevaarlijke stoffen is zodanig dat de grenswaarden voor plaatsgebonden
risico voor de omgeving niet wordt overschreden. Het groepsrisico blijft ruim
onder de oriënterende waarde omdat de bewonersdichtheid op de mogelijke
risicoplaatsen relatief laag is. Verschillen tussen de varianten zijn helder aangegeven.
Natuur
Bij de beschrijving van de effecten op het functioneren van de toekomstige
ecologische verbindingszone (EVZ) is geen aandacht besteed aan mogelijke
lichteffecten (verlichting ’s nachts, donkerte overdag) en geluidhinder.
De Commissie heeft geadviseerd na te gaan hoe en in welke mate de lichteffecten en geluidhinder kunnen worden gemitigeerd6.
In de aanvullende informatie die de Commissie heeft ontvangen op 29 november 2007 is aangegeven dat het Graafsebaanontwerp is voorzien van afschermende voorzieningen aan de noord- en zuidzijde, die mogelijke licht- en geluidhinder beperken. Aangegeven is dat zodra de planvorming voor de EVZ
plaatsvindt aanvullend zal worden bezien of het ontwerp van de Graafsebaan
nog ontoelaatbare belemmeringen geeft voor de te ontwikkelen natuur in de
genoemde zone.
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Denk bij lichteffecten bijvoorbeeld aan afscherming van straatverlichting en baanscheiding.
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