
Volgnummer: 87 

Kenmerk: mondelinge inspraakreactie op de 
hoorzitting van 18 april 05, nr. 1 

Gedateerd: 15-6 -2005 

Kernpunt(en) van de inspraak: 

1. Vanwege het ontbreken van een geluidsscherm 
dringt het geluid van de auto's door tot in mijn 
huis. 

2. Ik twijfel over de noodzaak van de uitbreiding, 
en zeker over de verbreding. De economie in 
Nederland zal niet meer groeien, de groei van de 
bevolking komt tot stilstand en de vergrijzing 
neemt toe. Er zullen dus minder werkende 
mensen zijn die gebruik maken van het 
wegennet. Niet-werkenden kunnen buiten de 
spits gebruik maken van het wegennet. Wat is de 
tijdswinst per dag is of men nu 25 of 60 kilometer 
over dit stukje weg kan rijden? Die tijdwinst 
weegt niet op tegen de invloed die het heeft op 
mensen in het leefgebied grenzende aan de ASO. 

Drielse Rijndijk 33 

6665 LP DRIEL 

Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. Het door de Minister gekozen 
verbredingsalternatief is inmiddels gedetailleerd 
uitgewerkt in twee OTB'n. Hiervoor is ook een 
gedetailleerd geluidsonderzoek uitgevoerd, volgens 
de normen van de Wet geluidhinder. Hieruit is 
gebleken dat het aanbrengen van een stil wegdek 
met minimaal de eigenschappen van tweelaags Zeer 
Open AsfaltBeton (ZOAB) ter hoogte van Heteren 
doelmatige geluidsmaatregel is. Deze is daarom ook 
opgenomen in het OTB Valburg-Grijsoord. Ten 
opzichte van de huidige situatie brengt deze 
maatregel de geluidsbelasting in de omgeving van de 
weg met circa 2 dB(A) omlaag. Nieuwe 
geluidsschermen als maatregel om de 
geluidsbelasting in Heteren en omgeving nog verder 
omlaag te brengen zijn niet doelmatig gebleken. 
Vanwege de ligging van uw woning op ruim 1 
kilometer afstand van de rijksweg zou het effect van 
een geluidsscherm voor uw woning ook maar klein 
zijn geweest. 

2. In de OTB'n zijn de meest recente inzichten met 
betrekking tot de verwachte situatie in 2020 
verwerkt. Het betreft onder andere inzichten in de 
door u gememoreerde ontwikkelingen ten aanzien 
van economie, vergrijzing en arbeidsmarkt. 
Uw visie met betrekking tot de rijsnelheid op de A50 
strookt niet met de ambitie van de Minister zorg te 
dragen voor een betrouwbare en vlotte verkeeraf-
wikkeling op het Nederlandse hoofdwegennet. 
Daarbij zal een te lage rijsnelheid op de A50 leiden 
tot ongewenst gebruik van het overige omliggende 
wegennet. 

In de TN/MER is in beeld gebracht wat in het jaar 
2020 de in geld uitgedrukte waarde is van de 
reistijdverliezen van het zakelijk verkeer. Uit het 
onderzoek blijkt dat dit 127 miljoen euro per jaar 
bedraagt en afhankelijk van de gekozen oplossing 
voor de A50 met 100 tot 120 miljoen euro kan 
worden verminderd. 

-Bijlage 02: Beantwoordingsnota inspraak Trajectnota/MER A50 Ewijk-Grijsoord—versie 4 147 



Volgnummer: 88 Afzender: j Reuvers 

Ir van Stuivenbergweg 29 

6644 AA EWIJK 

Kenmerk: mondelinge inspraakreactie op de 
hoorzitting van 14 april 05, nr. 5 

Gedateerd: 1 -6-2005 

Kernpunt(en) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. In hoeverre wordt in de huidige situatie aan de 
normen van het Besluit luchtkwaliteit voldaan? 
Op 13 april 2005 is een uitspraak gedaan door de 
Raad van State waarin is gezegd dat als in de 
bestaande situatie al niet kan worden voldaan 
aan de normen, er niet meer gekeken hoeft te 
worden naar plannen voor verbreding omdat deze 
niet haalbaar zijn. 

1. Qua tijd was het niet haalbaar de uitspraak van de 
Raad van State in de TN/MER te verwerken. Wel is 
de uitspraak van de Raad van State van medio 2004 
meegenomen waarin staat dat naast 
jaargemiddelden ook uur- en etmaalwaarden moeten 
worden meegenomen. Uit de beschrijving van het 
jaar 2000 blijkt dat er een overschrijding van de 
normen bestaat op bepaalde plaatsen. De verbreding 
leidt er juist toe dat er een aanzienlijke verbetering 
wordt gerealiseerd, enerzijds als gevolg van het 
aanscherpen van de emissie bij voertuigen en 
anderzijds door verbetering van de doorstroming 
waardoor er minder congestie is. In de OTB'n zijn 
alle uitspraken van de Raad van State meegenomen 
zodat wordt gewaarborgd dat aan de wet- en 
regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit wordt 
voldaan. 

-Bijlage 02: Beantwoordingsnota inspraak Trajectnota/MER ASO Ewijk-Grijsoord—versie 4 148 



Volgnummer: 89 Afzender: T G r e v e ) s 

Kenmerk: mondelinge inspraakreactie op de 
hoorzitting van 14 april 05, nr. 8 

Gedateerd: 1-6-2005 

Kernpunt(en) van de inspraak: 

1. Ik voeg toe aan de reactie van de heer Van 
Hulst dat hij refereert aan een uitspraak van de 
Raad van State vijf jaar geleden waarop nooit 
enige actie is ondernomen. Zoals de heer 
Verhulst reeds zei: 'er moet eerst een scherm 
komen.' 

Ir van Stuivenbergweg 29 

6644 AA EWDK 

Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State heeft in de aangehaalde uitspraak niet bepaald 
dat er geluidsschermen moeten komen. De Minister 
van VROM had destijds al voordat de gemeente 
Beuningen een formeel verzoek om subsidie voor een 
geluidsscherm indiende aangegeven dat hij daar 
geen subsidie voor zou verlenen. Hiertegen ging de 
gemeente Beuningen in beroep. De Afdeling 
Bestuursrechtspraak vernietigde toen de weigering 
van de Minister van VROM, omdat deze had moeten 
wachten met het nemen van een beslissing totdat de 
gemeente Beuningen een formeel verzoek had 
ingediend. De weigering van de Minister van VROM 
om subsidie te geven is dus om procedurele redenen 
vernietigd. Deze vernietiging hield niet automatisch 
in dat er wel geluidsschermen moeten komen. 
Inmiddels heeft de gemeente Beuningen alsnog een 
formeel verzoek om subsidie ingediend. Dit is echter 
opnieuw afgewezen door de Minister van VROM, 
omdat deze van mening is dat bestaande 
geluidsproblematiek beter samen met de 
maatregelen voor de toekomstige verbreding van de 
A50 door Rijkswaterstaat kan worden opgepakt. Dat 
is in de OTB'n voor de verbreding dan ook gebeurd. 

-Bijlage 02: Beantwoordingsnota inspraak Trajectnota/MER A50 Ewijk-Grijsoord—versie 4 149 



Volgnummer: 90 Dhr. T. van Bommel 

Oerdonk 37 

6641 LH BEUNINGEN 

Kenmerk: mondelinge inspraakreactie op de 
hoorzitting van 14 april 05, nr. 9 

Gedateerd: 15 -6 -2005 

Kernpunt(en) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. De frustratie van mij en buurtgenoten, 1. Deze vraag zal bij het OTB Ewijk-Valburg worden 
voornamelijk bewoners vaan de westkant van de beantwoord. 
Stuivenbergweg is groot omdat nu blijkt dat aan 
de oostkant een scherm geplaatst wordt, en niet 
aan de westkant. De bewoners van de westkant 
hebben zich jarenlang ingespannen om een 
scherm geplaatst te krijgen, maar voelen zich nu 
in de kou staan. Het is niet duidelijk of het nu 
geplande scherm voor of tijdens de uitvoering 
van het project van Rijkswaterstaat wort 
geplaatst. Ook vraagt de inspreker zich af of er 
rekening wordt gehouden met de emissies van 
verkeer wat naar boven geleid worden. En 
waarom er nooit daadwerkelijke metingen 
hebben plaatsgevonden, en er altijd theoretische 
rekenmodellen zijn gehanteerd. 

-Bijlage 02: Beantwoordingsnota inspraak Trajectnota/MER A50 Ewijk-Grijsoord—versie 4 150 



Volgnummer: 9 1 Afzender: H verploegen 

Kooistraat 7 

6645 KT WINSSEN 

Kenmerk: mondelinge inspraakreactie op de 
hoorzitting van 14 april 05, nr. 12 

Gedateerd: 1-6-2005 

Kernpunt(en) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. De aansluiting van de weg op de brug ter 
plaatse van de dijk veroorzaakt een luidruchtig 
geklapper. Het is interessant om van dit 
geklapper geluidsopname te maken en dit met 
twee bandjes tegelijk af te draaien, omdat dit de 
situatie in de toekomst wordt. 

1. Zie algemeen antwoord nr. 9 voor in de nota. 

-Bijlage 02: Beantwoordingsnota inspraak Trajectnota/MER A50 Ewijk-Grijsoord—versie 4 151 



Volgnummer: 92 

Kenmerk: mondelinge inspraakreactie op de 
hoorzitting van 14 april 05, nr. 11 

Gedateerd: 15 -6 -2005 

Kernpunt(en) van de inspraak: 

1. Zal er ook aan de oostzijde bij de brug met 
microfoons gemeten gaan worden? Nu is alles 
gebaseerd op aannames. Klopt het dat het te 
duur is om ter plaatse metingen te verrichten? 

Veluwstraat 26 

6644 AE EWIJK 

Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. De Wet geluidhinder vereist dat in het 
geluidsonderzoek de jaargemiddelde U.cn-waarde van 
het geluidniveau bepaald wordt. Uen staat voor 
" L e v e l (Mv,evenino,night)" ( o f t e w e l 

"Geluidniveau (dag.vond.nadit) )- H e t Lden IS h e t 

gemiddelde van de jaargemiddelde geluidniveaus in 
dag-, avond- en nachtperiode, waarbij het 
geluidniveau in de avondperiode (19.00-23.00 uur) 
eerst met 5 dB verhoogd moet worden, en het 
geluidniveau in de nachtperiode (23.00-7.00 uur) 
met 10 dB. Alleen op die manier kunnen de 
berekende geluidsbelastingen op een goede manier 
aan de normen van de Wet geluidhinder getoetst 
worden. Deze normen zijn namelijk ook gebaseerd 
op zodanig gewogen jaargemiddelden. Om de 
geluidsbelastingen door middel van metingen op een 
betrouwbare wijze te kunnen bepalen zou zeer 
langdurig gemeten moeten worden. Daar komt nog 
bij dat de Wet geluidhinder vereist dat de 
geluidsbelasting van drie verschillende momenten 
bepaald moet worden: de situatie in 1986, de 
situatie tenminste één jaar vóór de start van de 
uitvoering van de verbreding, en de toekomstige 
situatie 10 jaar na openstelling na de verbreding. Met 
name de geluidsbelastingen in 1986 en in de 
toekomstige situatie na de wijziging van de weg zijn 
nu eenmaal niet door middel van metingen te 
bepalen. 

In het geluidsonderzoek wordt daarom met 
computerberekeningen gewerkt in plaats van met 
metingen. Ook aan deze berekeningen worden 
trouwens gedetailleerde wetteli jke eisen gesteld (in 
het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006). Er 
moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de 
hoogteligging van de weg en het terrein, met de 
afmetingen en ligging van woningen en andere 
gebouwen, met de overheersende windrichtingen, 
met de aanwezigheid van harde, reflecterende 
bodemoppervlakken (water b.v.), en zo nog veel 
meer. Ook met de samenstelling van de 
verkeersstromen, en met de variaties daarin 
gedurende het etmaal, wordt gedetailleerd rekening 
gehouden, evenals met de geluidseigenschappen van 
de wegdekverharding. Het gebruikte computermodel 
is tijdens de ontwikkeling ervan uitgebreid 
vergeleken met de uitkomsten van metingen, en 
wordt nog regelmatig aan nieuwe ontwikkelingen 
aangepast, bijvoorbeeld op het gebied van stillere 
banden of stillere wegdekken. 

Er is dus geen sprake van dat de uitkomsten van het 
geluidsonderzoek gebaseerd zouden zijn op 
(willekeurige) aannames en (te) algemene modellen. 

-Bijlage 02: Beantwoordingsnota inspraak Trajectnota/MER A50 Ewijk-Grijsoord—versie 4 152 



Volgnummer: 93 

Kenmerk: mondelinge inspraakreactie op de 
hoorzitting van 18 april, nr. 11 

Gedateerd: 15 -6 -2005 

Kernpunt(en) van de inspraak: 

1. Het doortrekken van de A15 kan een ontlasting 
van het verkeer richting noord en zuid betekenen 
waardoor fly-overs in knooppunt Valburg 
misschien niet nodig zijn. 

2. Ik wil benadrukken dat er in de modellen te 
veel over "of,of"gesproken wordt ten aanzien van 
de maatregelen. Alleen bij het MMA wordt 
gesproken over geluidsarm asfalt en over 
vermindering van de snelheid. Inspreker zou 
graag zien dat dit ook in de andere modellen 
meegenomen wordt. 

Afzender: 
Dorpsraad Valburg 
P. Broekhof 
Weth. Timmermanpark 28 
6675 CA Valburg 

Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. Zie algemeen antwoord nr. 3 voor in de nota. 

2. Welke geluidsmaatregelen getroffen moeten 
worden wordt bepaald door de eisen van de Wet 
geluidhinder. In een 
Trajectnota/Milieueffectrapportage (TN/MER) worden 
verschillende oplossingen voor het verkeersprobleem 
op de A50 op hoofdlijnen met elkaar vergeleken om 
de Minister van Verkeer en Waterstaat in de 
gelegenheid te stellen de beste oplossing te kiezen. 
Daarin wordt ook op hoofdlijnen aandacht besteed 
aan de effecten van de verschillende oplossingen op 
het milieu, waaronder geluid, en aan de kosten voor 
maatregelen om deze effecten te beheersen. Voor 
het bepalen van die kosten wordt wel van de 
normering van de Wet geluidhinder gebruikgemaakt, 
maar niet op de gedetailleerde schaal die Wet 
geluidhinder normaal gesproken van een 
geluidsonderzoek eist. In de TN/MER blijven deze 
effecten, en de bijbehorende maatregelkosten, 
daarom schattingen van wat het werkelijk zal gaan 
worden. 
Vanuit de Wet milieubeheer is het verplicht om in 
een TN/MER naast de 'normale' oplossingen ook 
altijd een 'Meest Milieuvriendelijk Alternatief' (MMA) 
mee te nemen. Dit alternatief moet zo worden 
vormgegeven dat de milieueffecten ervan zo klein 
mogelijk zijn, zonder dat het een totaal 
onrealistische oplossing wordt. Om aan deze eis te 
voldoen, worden de maatregelen ter beheersing van 
de effecten in een MMA altijd iets ruimer 
gedimensioneerd dan in de 'normale' alternatieven. 
Dat is er de reden van dat in het MMA naast een 
aantal geluidsschermen ook een stil wegdek met 
minimaal de eigenschappen van tweelaags Zeer 
Open AsfaltBeton (ZOAB) is meegenomen. Dit vanuit 
de gedachte dat dit mogelijk ook een realistische 
maatregel zou kunnen zijn. 

Nadat de Minister van Verkeer en Waterstaat de 
voorkeursoplossing heeft gekozen, moet deze 
gedetailleerd worden uitgewerkt in een ontwerp-
tracébesluit (OTB), en daarna definitief in een 
tracébesluit (TB). Het OTB is nu klaar, en hiervoor is 
een gedetailleerd nieuw geluidsonderzoek 
uitgevoerd, ditmaal volledig op het detailniveau dat 
de Wet geluidhinder vereist. In dit onderzoek zijn 
definitief de noodzakelijke maatregelen bepaald, en 
die komen erop neer dat op het grootste deel van het 
traject tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord 
stil wegdek met minimaal de eigenschappen van 
tweelaags Zeer Open AsfaltBeton (ZOAB) een 
doelmatige maatregel is, aangevuld met een 
afschermende voorziening van 2,5 meter hoog op het 
Beekdalviaduct (westzijde). 

-Bijlage 02: Beantwoordingsnota inspraak Trajectnota/MER ASO Ewijk-Crijsoord—versie 4 153 



Volgnummer: 94 
Afzender: Bewonersvereniging 

Doorwerthsestraat e.o. Heelsum 
P. Verhaagen 
Doorwerthsestraat 4b 
6866 NG Heelsum 

Kenmerk: mondelinge inspraakreactie op de 
hoorzitting van 18 april, nr. 12 

Gedateerd: 15 -6 -2005 

Kernpunt(en) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. Is er aan een tunnel gedacht bij het 
oversteken van de Rijn? 

1. In 1996 is gestart met de startnotit ie. Daarin is 
globaal aangegeven wat voor problemen men 
verwacht op de A50. Daarin is ook aangegeven welke 
oplossingen werden overwogen en op welke manier 
de effecten daarvan in beeld zouden worden 
gebracht. Op de startnotitie is inspraak geweest. Die 
inspraak is samen met het advies van de commissie 
voor de Milieueffect Rapportage meegenomen. Dit 
alles heeft geresulteerd in een richtlijnenkader 
waarbinnen Rijkswaterstaat de studie moest doen. In 
dat verband is er geen discussie geweest of een 
voorstel gedaan om een tunnel te overwegen onder 
de Rijn. Dit is derhalve niet in de studie 
meegenomen. 

-Bijlage 02: Beantwoordingsnota inspraak Trajectnota/MER ASO Ewijk-Grijsoord—versie 4 154 



7. Adviezen en beantwoording 

Volgnummer: ADVIES 1 

Kenmerk: 

Kernpunt(en) van de inspraak: 

0. Het OPV onderschrijft de noodzaak van 
verbreding van de A50 gelet op de verslechtering 
van bereikbaarheid, luchtkwaliteit en geluid. 

1. Het OPV maakt er bezwaar tegen dat de 
advies- en inspraakprocedure beperkt is door 
bestuurlijke afspraken. Het besluit van 
bestuurlijke partijen in september 2004 om het 
plan voor de doortrekking A73 stop te zetten sluit 
een serie alternatieven met deze verbinding uit. 
Het OPV erkent het belang van bestuurlijk 
draagvlak maar vindt het zorgwekkend dat een 
integrale afweging van alle alternatieven wordt 
verhinderd. 

Voorkeur OPV gaat uit naar alternatief 5.4 
vanwege accommoderen verkeer, wegtrekken 
van verkeer van het onderliggend wegennet en 
flexibiliteit bij calamiteiten. 

Voorkeur van Stichting Natuur en Milieu gaat uit 
naar het MMA omdat uitbreiding van de capaciteit 
wordt gekoppeld aan maatregelen die het milieu 
ontzien en een lager kostenniveau heeft dan 
andere alternatieven. 

OPV geeft in overweging het pakket maatregelen 
van het verbredingsalternatief 5.4. aan te vullen 
met maatregelen die zijn ondergebracht in het 
MMA. 

2. Het OPV geeft aan dat in de standpuntbepaling 
luchtkwaliteit een belangrijk punt van aandacht 
moet zijn. Het OPV heeft er kennis van genomen 
dat elk van de voorgestelde initiatieven de 
luchtkwaliteit zal verbeteren, maar dat inmiddels 
duidelijk is dat daarbovenop aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zullen zijn om aan de 
normen te voldoen. 

3. De Stichting natuur en milieu doet een oproep 
om voorafgaande aan de standpuntbepaling te 
kijken naar de effecten van een gedifferentieerde 
kilometerheffing, omdat dit een ander effect kan 
hebben op de omvang en groei van het 
wegverkeer op de A50 en daarmee op de aard en 
de vormgeving van de noodzakelijke 
capaciteitsverruiming 

4. Verbetering van verkeersveiligheid en 
geluidhinder dienen in de standpuntbepaling te 
worden meegewogen 

5. EVO en TLN dringen aan een spoedige 
besluitvorming en realisatie van alternatief 5.4. 

Afzender: o v w 

Koningskade 4 

2596 AA Den Haag 

Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. Het besluit om het plan voor de doortrekking van 
de A73 stop te zetten is tot stand gekomen in 
onderlinge afstemming van de regionale besturen in 
de regio Arnhem Nijmegen. In het proces dat hieraan 
vooraf ging hebben de regionale partners de 
mogelijkheden en consequenties van de 
verschillende oplossingen gewogen. De rol van het 
ministerie van V&W heeft zich daarbij beperkt tot het 
aanreiken van inhoudelijke informatie uit de 
trajectstudie. In de besluitvorming heeft het 
ministerie geen rol gehad. 
De uitkomst van de regionale afstemming heeft de 
initiatiefnemer voor de Doortrekking, de provincie 
Gelderland, doen besluiten het project te stoppen. 
Het betreft hier geen verantwoordelijkheid van het 
Rijk maar van de provincie Gelderland. Voor het 
Bevoegd Gezag is dit een gegeven waarmee in de 
standpuntbepaling voor de aanpassing van de A50 
rekening is gehouden. 
Zie verder algemeen antwoord nr. 6 voor in de nota. 

2. Luchtkwaliteit vormt inderdaad een belangrijk 
onderdeel in de afweging. Daarbij is in de OTB-fase 
veel aandacht besteed om exacte 
luchtkwaliteitberekeningen te verkrijgen en worden 
zonodig maatregelen getroffen om aan het Besluit 
luchtkwaliteit te voldoen. 
Uit het OTB-luchtonderzoek voor Valburg-Grijsoord 
blijkt echter dat ten opzichte van de autonome 
ontwikkeling de luchtkwaliteit licht verbetert. 
Hiermee wordt voldaan aan het Besluit luchtkwaliteit. 
De grenswaarden voor het uurgemiddelde NO? , jaar-
en 24-uursgemiddelde PM,o worden in 2011 niet 
overschreden. Het jaargemiddelde N02 wordt in 2011 
op een aantal plaatsen dicht langs de Rijksweg A50 
overschreden. De verdere afname van de 
concentraties tussen 2011 en 2015 zullen naar 
verwachting de N02 concentratie niet in het gehele 
rapportagegebied tot onder de grenswaarden 
brengen. 

3. Het standpunt is mede gebaseerd op 
beschouwingen van situaties met een generieke 
('platte') kilometerheffing en zonder 
kilometerheffing. Reden hiervan is dat ten tijde van 
de standpuntbepaling het kabinet nog geen besluit 
had genomen over de exacte invulling van de 
gedifferentieerde heffing. 

4. Bij de standpuntbepaling heeft geluidhinder 
meegewogen, hetgeen blijkt uit de meerdere 
passages omtrent geluidhinder die in het standpunt 
zijn opgenomen. 

Inmiddels is de gekozen verbredingsvariant voor het 

-Bijlage 02: Beantwoordingsnota inspraak Trajectnota/MER 



Door het ontbreken van alternatieve 
rivieroverschrijdende verbindingen behoren de 
files op de ASO tot de duurste van Nederland. 
EVO en TLN zijn daarom voorstander van een 
robuuste oplossing die ruimte biedt voor een 
eventuele hogere verkeerstoename en 
incidenten. 

traject Valburg-Grijsoord uitgewerkt In het OTB 
Valburg-Grijsoord. Hiervoor is een gedetailleerd 
geluidsonderzoek verricht, volgens de normen van de 
Wet geluidhinder. De gemaakte afweging van 
optredende normoverschrijdingen en 
geluidsbelastingen tegen de kosten voor maatregelen 
heeft geleid tot het op tamelijk uitgebreide schaal 
toepassen van een stil wegdek met minimaal de 
eigenschappen van tweelaags Zeer Open AsfaltBeton 
(ZOAB) als bronmaatregel, aangevuld met een 
schermmaatregel ter hoogte van Heelsum en 
Renkum (westzijde). 

In de TN/MER is geconstateerd dat de alternatieven 
voor het aspect verkeersveiligheid nauwelijks 
onderscheidend zijn. 
De huidige situatie is al veilig en ook na de 
verbreding zullen er zich geen problemen voordoen. 

Verder is er wel een calamiteitenplan opgesteld voor 
de Nederrijnbrug waar een vluchtstrook ontbreekt. 

5. Er wordt naar gestreefd om tot een snelle 
realisatie van de verbreding van de ASO te komen. 
Daartoe is in het standpunt aangegeven dat het 
project in twee afzonderlijke OTB'n zal worden 
uitgewerkt waardoor de minder omvangrijke 
werkzaamheden op het weggedeelte Valburg-
Grijsoord eerder kunnen worden opgepakt. 

De gevolgen van de s'echte verkeersafwikkeling op 
de A50 voor de economie hebben er toe geleid dat er 
gekozen is voor een robuuste oplossing voor de 
verbreding van de A50. Met deze oplossing wordt 
voldaan aan de beleidsmatig gewenst kwaliteit. Een 
verdergaande verbreding volgens alternatief 5.4 leidt 
tot een restcapaciteit. De meerwaarde van die 
oplossing is echter niet in verhouding met de 
meerkosten van ongeveer 230 miljoen euro. 

Ter plaatse van de verzorgingsplaats Kabeljauw zal 
een ecoduct worden gerealiseerd. Daarmee wordt 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
ontsnippenng van de zuidelijke Veluwe. Daarnaast 
worden de mitigerende maatregelen uitgewerkt zoals 
die in de TN/MER voor de benuttingsalternatieven 
zijn opgenomen. 
Milieumaatregelen zoals ontsnippenng, 
faunapassages, faciliteren herkolonisatie beschermde 
plantensoorten en faunarasters zijn/worden 
uitgewerkt in de OTB'n. 

Voor de onderbouwing van alternatief keuze zie ook 
algemeen antwoord nr. 6 voor in de nota. 
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Volgnummer: ADVIES 2 

Kenmerk: 

Kernpunt(en) van de inspraak: 

0. De centrale vraag bij inspraak en advies, of de 
TN/MER de informatie bevat voor een goed 
oordeel en advies, wordt positief beantwoord. De 
voorkeur gaat uit naar het MMA. 

1. Het verdient aanbeveling uit te gaan van een 
gedifferentieerde kilometerheffing. Deze zal 
moeten leiden tot een drastische vermindering 
van sluipverkeer op de N225, de N782 en de 
N783. 

De prognoses in de OTB-fase dienen te zijn 
gebaseerd op de meest recente en reële 
verkeersprognoses. 

Uitgangspunt dient te zijn dat er naast 
kilometerheffing een aanzienlijke kwaliteitsimpuls 
aan het openbaar vervoer moet worden gegeven. 

2. Het rapport stelt dat alle varianten tot gevolg 
hebben dat de luchtkwaliteit verbetert met name 
door het schoner worden van het wagenpark. 
Voor een aantal luchtparameters blijft op diverse 
locaties in onze gemeente een probleem bestaan. 
Dit wordt nu doorgeschoven naar de OTB/TB-
fase. We gaan er vanuit dat dan dusdanige 
oplossingen worden gerealiseerd dat aan alle 
normen wordt voldaan. 

3a. Wij vragen nadrukkelijk om verregaande en 
afdoende maatregelen te treffen om niet alleen 
de verwachte toename van de geluidshinder 
ongedaan te maken, maar ook de bestaande 
geluidshinder terug te dringen, zowel ter hoogte 
van Renkum en Heelsum als ter hoogte van 
Wolfheze. In dat verband vragen we ook om 
specifieke maatregelen ter vermindering van de 
overlast die de voegovergangen van het 
Beekdalviaduct bij Heelsum veroorzaken. Wij 
vragen bovendien om een snelle aanpak van deze 
problemen, reeds te realiseren bij de uitwerking 
van de zogenaamde ZSM-II-aanpak. 

3b. In 1998 is al in opdracht van de gemeente 
Renkum geluidsonderzoek gedaan naar het 
terugdringen van de geluidsbelasting in de 
omgeving van het Beekdalviaduct. Wij gaan 
ervan uit dat de resultaten van dit onderzoek bij 
de uitwerking van het OTB/TB zullen worden 
betrokken. 

3c. Bij de nadere uitwerking van het 
voorkeursalternatief verwachten wij in Wolfheze 
en Heelsum een aantal problemen op het gebied 
van schade en/of hinder door trillingen. Deze 
moeten goed opgelost worden. Een 
maatwerkaanpak is daarbij onmisbaar.  

Gemeente Renkum 

Postbus 9100 

6860 HA Oosterbeek 

Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. In de OTB'n zijn de meest recente inzichten met 
betrekking tot de verwachte verkeerssituatie in 2020 
verwerkt. 

Wat betreft de kilometerbeprijzing: bij het 
verschijnen van de Nota Mobiliteit in 2005 had het 
kabinet nog geen besluit had genomen over de 
exacte invulling van een gedifferentieerde heffing. 
Daarom is gekozen om in de OTB'n niet van een 
situatie met beprijzing uit te gaan. 

Bij de bepaling van de prognoses voor het jaar 2020 
is uitgegaan van uitvoering van geplande 
maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het 
openbaar vervoer in het KAN-gebied. Daarbij is het 
uitgangspunt voor het busnet de indeling naar een 
samenhangend netwerk van 3 typen vervoer: 
snelnet, sternet en servicenet conform het 
Masterplan Openbaar Vervoer van het KAN. 

2. Luchtkwaliteit vormt inderdaad een belangrijk 
onderdeel in deze studie. Daarbij is in de OTB-fase 
veel aandacht gegeven aan exacte 
luchtkwaliteitsberekeningen. 
Uit het OTB-luchtonderzoek Valburg-Grijsoord blijkt 
dat ten opzichte van de autonome ontwikkeling de 
luchtkwaliteit licht verbetert. Hiermee wordt voldaan 
aan het Besluit luchtkwaliteit. De grenswaarden voor 
het uurgemiddelde NO2 , jaar- en 24-uursgemiddelde 
PM,o worden in 2011 niet overschreden. Het 
jaargemiddelde NO? wordt in 2011 op een aantal 
plaatsen dicht langs de Rijksweg A50 overschreden. 
De verdere afname van de concentraties tussen 2011 
en 2015 zullen naar verwachting de NO? concentratie 
niet in het gehele rapportagegebied tot onder de 
grenswaarden brengen. 

3a. Inmiddels is de gekozen verbredingsvariant voor 
het traject Valburg-Grijsoord uitgewerkt in het OTB 
Valbrug-Grijsoord. Hiervoor is een gedetailleerd 
geluidsonderzoek verricht, volgens de normen van de 
Wet geluidhinder. De gemaakte afweging van 
optredende normoverschrijdingen en 
geluidsbelastingen van de geluidsgevoelige 
bestemmingen tegen de kosten voor maatregelen 
heeft geleid tot het op tamelijk uitgebreide schaal 
toepassen van een stil wegdek met minimaal de 
eigenschappen van tweelaags Zeer Open AsfaltBeton 
(ZOAB) als bronmaatregel, aangevuld met een 
schermmaatregel ter hoogte van Heelsum en 
Renkum (westzijde). De bestaande voegovergangen 
van de bruggen en viaducten in het worden 
vervangen door voegloze overgangen of stillere 
exemplaren. 

3b. De resultaten van het genoemde onderzoek zijn 
bij Rijkswaterstaat bekend. Ze zijn echter niet in het 
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4. Volgens berekeningen worden nergens en voor 
geen enkel alternatief de grenswaarden en 
normen voor het plaatsgebonden risico en voor 
het groepsrisico langs de A50 overschreden. Bij 
verdere uitwerking lijkt het ons goed om ook het 
ongevallenbeeld (ook op de wegen waar veel 
sluipverkeer ri jdt) bij deze berekeningen te 
betrekken. 

5. De aansluiting A50-N224 is uiterst belangrijk 
om sluipverkeer door onze woonkernen te 
minimaliseren. Wij verwachten dat met de invoer 
van rekeningrijden nog meer verkeer de N225 
gebruikt om naar Arnhem te komen i.p.v. de A50. 
WIJ dringen er dan ook ten zeerste bij u op aan 
om in de OTB/TB-fase uit te gaan van realisering 
van de aansluiting A50-N224 

6. Momenteel ri jdt het verkeer vanuit zuidelijke 
richting, bij filevorming op de hoofdrijbaan, 
relatief eenvoudig over de spitsstrook naar de 
afrit Renkum. Dit veroorzaakt veel sluipverkeer 
op de N225. Bij het uitwerken van het OTB/TB 
moet hier voldoende aandacht voor zijn, zodat dit 
sluipverkeer in de toekomst voorkomen wordt. 

7. Het voornemen om de verzorgingsplaats 
Kabeljauw en het brandstofverkooppunt de Slenk 
op te heffen of te verplaatsen ten gunste van de 
natuur, heeft bij ons alleen maar positieve 
reacties opgeleverd. 

8. In de bijlage over Ruimtegebruik 2000 is 't 
Hazeleger opgenomen als verblijfsrecreatie. Dit is 
recent veranderd in woongebied. Omdat deze 
functiewijziging invloed heeft op de toe te passen 
normen op het gebied van geluid en luchtkwaliteit 
moet dit worden aangepast voor de OTB/TB-fase. 

9. In de MMA variant is geen voorziening 
beschikbaar voor landbouw en langzaam verkeer 
tussen Renkum en Heteren. 200 ondernemers 
maken hier echter gebruik van. Gezien het groot 
regionaal economisch en maatschappelijk belang 
constateren wij deze verbinding behouden moet 
blijven. 

10. Het ecoduct bij Wolheze moet bij alle 
alternatieven worden meegenomen. 

11. Bij een aantal varianten is sprake van een 
nieuwe aansluiting N225-A50 voor het regionale 
verkeer Renkum-Heteren. Hierbij achten wij het 
zeer gewenst ook een veiliger ontsluiting van 
Kasteel Doorwerth en de steenfabriek in de 
Doorwerthse uiterwaarden mee te nemen. 

12. Onderzocht moet worden of door het 
toepassen van nieuwe technieken het effect van 
het verstroonngslicht op de omgeving 
geminimaliseerd kan worden. Hierbij is het van 
groot belang dat een goede verkeersveiligheid en 
doorstroming gegarandeerd blijft. 

13. U geeft aan dat aanvullende mitigerende 
voorzieningen uit andere financieringsbronnen 
kunnen worden gerealiseerd. Wij vinden dat 
zaken die in onze reactie zijn aangegeven als 
onderdeel van dit project moeten worden 
meegenomen in de OTB/TB-fase.  
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geluidsonderzoek voor de OTB'n betrokken omdat: 
• Er sprake is van andere peiljaren, met andere 

verkeersintensiteiten. 
• Er sprake van een ander wegontwerp voor de 

toekomstige situatie. 
• Er nieuwe bronmaatregelen toepasbaar zijn 

geworden sinds de uitvoering van het genoemde 
onderzoek, waaronder een stil wegdek met 
minimaal de eigenschappen van tweelaags Zeer 
Open AsfaltBeton (ZOAB) . 

• Er sprake is van veranderde inzichten over de 
afweging van de doelmatigheid van 
geluidsmaatregelen. 

4. De veiligheid van het onderliggend wegennet is 
geen verantwoordelijk van Rijkswaterstaat en wordt 
om die reden ook niet meegenomen in de 
onderzoeken. 

5. Naar aanleiding van vergelijkbare inspraakreacties 
op de startnotitie is in de Richtlijnen vastgelegd dat 
deze aansluiting geen rol speelt bij het 
verbredingsvraagstuk van de A50. In 2003 heeft 
Rijkswaterstaat Oost-Nederland een verkenning 
uitgevoerd naar de verkeerskundige effecten van 
wijziging van de aansluitingen op de A12 en A50. BIJ 
de bespreking van deze notitie in de bestuurlijke 
begeleidingsgroep A50 is door regionale 
vertegenwoordigers geconstateerd dat hier een 
regionale verantwoordelijkheid ligt om initiatieven te 
ontplooien. Mocht de regio een dergelijk initiatief 
ontplooien dan ben ik bereid dit vanuit mijn 
verantwoordelijkheid te ondersteunen. 

6. Door uitbreiding met een 3r rijstrook wordt 
filevorming op de A50 geminimaliseerd. Daarnaast 
zal de aansluiting Renkum (N255) normale in- en 
uitvoegers krijgen en verdwijnen de huidige 
weefstroken tussen de aansluitingen Heteren en 
Renkum. 

7. Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van de 
verzorgingsplaatsen op dit deel van de A50. Daaruit 
bleek dat de huidige parkeercapaciteit minimaal 
gehandhaafd dient te worden. Opheffen van de  
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3c. In de TN/MER is geconcludeerd dat nergens langs 
het tracé voor onaanvaardbare hinder van trillingen 
gevreesd hoeft te worden. Er bestaan echter geen 
goed bruikbare voorspellingsmodellen voor schade of 
hinder door tri l l ingen, vandaar dat deze conclusie 
vooral gebaseerd is op het inventariseren van het 
aantal woningen binnen een afstand van 50 meter 
tot de weg. Het valt daarom niet geheel op voorhand 
uit te sluiten dat zich schade of hinder als gevolg van 
trillingen zal voordoen. Daarbij zal de kans op schade 
of hinder door trillingen naar verwachting het grootst 
zijn in de aanlegfase, en niet zozeer in de 
gebruiksfase na de openstelling van de verbrede 
weg. Dit zal daarom een belangrijk aandachtspunt 
zijn gedurende de verbredingswerkzaamheden. 
Wanneer zich toch schade van trillingen voordoet, en 
deze door hetzij de verbredingswerkzaamheden, 
hetzij het verkeer op de rijksweg veroorzaakt blijkt 
te worden, en niet het gevolg is van de bouwkundige 
constructie of de staat van onderhoud, bestaat de 
mogelijkheid om een verzoek tot schadevergoeding 
in te dienen. Een onafhankelijke commissie 
beoordeelt het verzoek en geeft aan of een 
schadevergoeding toegekend zou moeten worden of 
niet. 



verzorgingsplaats Kabeljauw en ter compensatie 
uitbreiden van de verzorgingsplaats Weerbroek bleek 
niet kostenefficiënt. Verplaatsen van 
brandstofverkooppunt De Slenk bleek eveneens niet 
kostenefficiënt. Het opheffen van de 
verzorgingsplaats De Meilanden, en ter compensatie 
uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen binnen de 
verzorgingsplaats De Slenk, bleek wel kostenefficiënt 
en is daarom opgenomen in het OTB Valburg-
Grijsoord. 

8. Dit is aangepast. 
Op grond van de jurisprudentie dient met nieuwe 
planologische ontwikkelingen rekening gehouden te 
worden vanaf het moment dat een bestemmingsplan 
hiervoor door de gemeenteraad is vastgesteld. Zo'n 
bestemmingsplanwijziging is voor de beoogde 
functiewijziging van de recreatiewoningen op 
't Hazeleger nog niet vastgesteld. 
De permanent bewoonde recreatiewoningen in 't 
Hazeleger liggen echter buiten de wettelijke 
geluidszonebreedte van 600 meter uit de A50, en 
zijn vooral om die reden niet meegenomen in het 
geluidsonderzoek. Dat de door de gemeente 
voorgestane functiewijziging nog niet in een 
vastgesteld bestemmingsplan bekrachtigd is, staat 
daar dus los van. Ook als dit al wel het geval zou zijn 
geweest, zouden de woningen nog steeds niet in het 
geluidsonderzoek opgenomen kunnen worden. 

9. Bij nadere analyse en doorrekening van de 
constructie van de Neder-Rijnbrug is gebleken dat de 
huidige belasting van de parallelwegen door 
landbouwverkeer (westzijde) en fietsverkeer 
(oostzijde) binnen de eisen blijft. Dit betekent dat de 
situatie na herinrichting van de brug voor 2x3 
rijstroken voor landbouwverkeer en fietsers 
ongewijzigd blijft. 

10. Het ecoduct is in het voorkeursalternatief 
meegenomen en opgenomen in het OTB Valburg-
Grijsoord en zal gelijk met de verbreding van de A50 
worden gerealiseerd. 

11. Er is gekozen voor een alternatief waarbij de 
aansluiting van de toe- en afritten op de N225 
ongewijzigd blijft. 

12. Verlichting zal zo minimaal mogelijk worden 
toegepast, waarbij de verkeersveiligheid en sociale 
veiligheid als richtlijn voor de mate van verlichting 
gelden. 

13. De wettelijke verplichte mitigerende maatregelen 
zullen in ieder geval door ons gefinancierd worden.. 
Over de aanvullende mitigerende maatregelen zullen 
afspraken gemaakt moeten worden. Dit hoeft echter 
niet in het kader van de OTB'n te gebeuren. 
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Volgnummer: ADVIES 3 

Kenmerk: 

Kernpunt(en) van de inspraak: 

0. De centrale vraag bij inspraak en advies, of de 
TN/MER de informatie bevat voor een goed 
oordeel en advies, wordt positief beantwoord. De 
voorkeur gaat uit naar het MMA. 

1. De regionale RVMK-prognoses voor het jaar 
2014 zijn hoger dan de 2020-prognoses in de 
TN/MER A50, hetgeen betekent dat deze 
intensiteiten van RWS aan de lage kant zijn. 
Verklaringen hiervoor zijn dat er verschillen zijn 
in de gehanteerde uitgangspunten ten aanzien 
van prijsbeleid, het opnemen van 
ontwikkelingsplannen van de afzonderlijke 
gemeenten, mobiliteitsgroei en de economische 
uitgangspunten. 

Het verzoek is de meest recente inzichten en 
beleidsbesluiten te betrekken voor het bepalen 
van de verkeersintensiteiten 

2. Gemeente Overbetuwe heeft geen voorkeur 
voor 1 alternatief maar combinatie van 
onderdelen. Ewijk -Valburg met verbreding in 
westelijk richting. 

Voor het knooppunt Valburg worden 3 
oplossingen gepresenteerd waarbij de oplossing 
in de combinatiealternatieven niet meer van 
belang is. De oplossing met 2 fly-overs heeft de 
voorkeur maar past niet binnen het taakstellend 
budget. Omdat de benuttingenoplossing 
voldoende capaciteit heeft voor het 
verkeersaanbod in 2020, achten wij deze 
aanvaardbaar 

Voor Valburg-Grijsoord gaat de voorkeur uit naar 
2x3 met handhaving bestaande brug met 
fietsverkeer. 

3. Uit de trajectnota blijkt dat op een aantal 
plaatsen niet voldaan zal worden aan het Besluit 
Luchtkwaliteit. Wij maken ons daar zorgen over, 
vanwege het feit dat dit schade aan mens, flora 
en fauna toebrengt. Tevens zal de procedure 
ernstige vertraging oplopen als niet voldaan 
wordt aan de normen. 

3a. Aangedrongen wordt op landelijk pakket 
maatregelen ter verbetering van de 
luchtkwaliteit. 

3b. De indruk bestaat dat met CAR 2 is gerekend. 

3c. Gepleit wordt voor oplossingen voor de 
resterende overschrijdingen in Herveld en 
Heteren. 

4. De wettelijke grenswaarden voor de  

Gemeente Overbetuwe 

Postbus 11 

6660 AA Eist 

Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. Met het oog op de vergelijking van de prognoses 
voor de A50 uit de TN/MER A50 en het door u 
gememoreerde RVMK zullen naast aannamen met 
betrekking tot het prijsbeleid aannamen met 
betrekking tot capaciteitsuitbreiding op de A50 en 
het omliggende njkswegennet in belangrijke mate 
onderscheidend kunnen zijn. 

In de OTB'n zijn de meest recente inzichten met 
betrekking tot de verwachte situatie in 2020 
verwerkt. Het gaat dan onder meer om 
verwachtingen inzake de capaciteit van het 
omliggend wegennet, de ontwikkelingsplannen van 
de gemeenten en de economische uitgangspunten. 

Wat betreft de kilometerbepnjzing: dit is een 
belangrijke oorzaak voor de verschil tussen RVMK-
prognose en prognose in de TN/MER A50. Overigens 
had het kabinet ten tijde van de standpuntbepaling 
nog geen besluit genomen over de exacte invulling 
van het prijsbeleid. Daarom is er gekozen om in de 
OTB'n niet van een situatie met bepnjzing uit te 
gaan. 

2. In het standpunt is, op grond van de overweging 
dat de oplossing toereikend is voor het 
verkeersaanbod in 2020, en gezien de lagere kosten 
gekozen om het knooppunt Valburg aan te passen 
conform de benuttingenoplossing in plaats van de 
oplossing met fly-overs 

3 Het feit dat in de TN/MER normoverschrijding van 
luchtkwaliteit bli jkt, komt doordat geen specifieke 
maatregelen toegepast zijn in de berekeningen. Het 
doel van de TN/MER is om onderscheidende 
resultaten te krijgen en een uitspraak te doen over 
betere of slechtere alternatieven voor bepaalde 
aspecten. 

In de OTB-fase is luchtkwaliteitsonderzoek 
uitgevoerd, en oplossingen toegepast waarmee aan 
het Besluit luchtkwaliteit 2005 voldaan wordt. 
Daarmee moeten zowel de procedure als de 
bescherming van mens, flora en fauna gegarandeerd 
worden. 
Het toegepast model Pluim Snelweg voor 
luchtkwaliteitsberekening is in licentie uitgebracht 
door TNO en wordt door voor veel 
snelwegonderzoeken toegepast 

4. De gekozen verbredingsvariant voor het traject 
Valburg- Grijsoord is inmiddels uitgewerkt in het OTB 
Valburg-Grijsoord. Hiervoor is een gedetailleerd 
geluidsonderzoek verricht, volgens de normen van de 
Wet geluidhinder. Uit het geluidsonderzoek voor het 
OTB Valburg-Grijsoord is gebleken dat het toepassen 
van een stil wegdek met minimaal de eigenschappen 
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toelaatbare geluidsbelasting bij woningen zullen 
bi] de OTB-uitwerking in acht genomen moeten 
worden. Zonder maatregelen zal het 
geluidsbelast oppervlak in de vrije-veldsituatie 
toenemen. Hiervoor vragen wij aandacht in de 
OTB-uitwerking, mede in relatie tot de bepleite 
actualisering van de toekomstige 
verkeersintensiteiten. Meer concreet vragen wij 
om aanleg van tweelaags ZOAB op het hele 
traject, en om voldoende geluidswerende 
voorzieningen en maatregelen bij Herveld, 
Valburg en Heteren, en voor de voegovergangen 
van de Rijnbrug bij Heteren. 

5. In de alternatieven zijn meer geluidsschermen 
voorzien (bij Ewijk, Herveld en Wolfheze) dan in 
de referentiesituatie. Voor het dorp Valburg zijn 
in de alternatieven geen geluidsschermen 
voorzien. Daardoor neemt de 
geluidshinderproblematiek hier extra toe. 

6. In de trajectnota is geen aandacht besteed aan 
het aspect lichthinder. Vooral voor de kern 
Valburg kan dit aspect veel hinder veroorzaken. 
Wij willen voorstellen om de verlichting buiten de 
spitsuren drastisch te reduceren. 

van tweelaags Zeer Open AsfaltBeton (ZOAB) op het 
grootste deel van het traject, aangevuld met een 
afschermende voorziening aan de westzijde ter 
hoogte van Heelsum doelmatige maatregelen zijn om 
de geluidsbelastingen terug te dringen, en ervoor te 
zorgen dat de toekomstige geluidsbelastingen in 
2020 zo veel mogelijk aan de voorkeursnormen van 
de Wet geluidhinder voldoen. 

Hiermee wordt voldaan aan de Wet geluidhinder. 
Voor zover nodig voor de verbreding zullen de 
bestaande voegovergangen van de bruggen en 
viaducten in het tracé worden vervangen door stille 
exemplaren. Helemaal wegnemen van het geluid van 
de voegovergangen zal echter niet mogelijk zijn. 
Verdergaande maatregelen dan wettelijk 
voorgeschreven zijn vanwege de ondoelmatigheid 
ervan niet in de OTB'n opgenomen. 

5. In de studie voor de TN/MER gaat het erom een 
aantal verschillende oplossingen (alternatieven) met 
elkaar te vergelijken. Die vergelijking vindt plaats op 
hoofdlijnen. Het onderzoek voor een TN/MER is 
daarom globaal van opzet. Het doel van de studie 
was om het Bevoegd Gezag in staat te stellen een 
goede keuze te maken welk alternatief gedetailleerd 
moet worden uitgewerkt in een OTB. Bij de 
gedetailleerde uitwerking voor de twee OTB'n zijn 
geringe verschillen met de uitkomsten van het 
onderzoek voor de TN/MER ontstaan, dat is 
onvermijdelijk. Door de globale opzet van de studie 
kon in de TN/MER niet nauwkeurig of gedetailleerd 
aangegeven worden of op een bepaalde locatie 
geluidsschermen moeten komen, en hoe lang of hoe 
hoog die dan zullen zijn. Zoals hiervoor al is 
aangegeven verschillen de definitieve maatregelen 
die in de OTB'n zijn uitgewerkt inderdaad van de 
globale inschattingen per alternatief die in de 
TN/MER zijn gemaakt. 

Hiervoor is onder punt 4 al aangegeven welke 
maatregelen in de OTB'en opgenomen zijn. Deze 
leiden langs vrijwel het hele tracé tot een afname 
van de geluidsbelasting. Daar waar schermen komen 
zal de afname groter zijn dan daar waar dat niet het 
geval is. Ook zal de afname als gevolg van de groei 
van het verkeer in 2023 weer grotendeels teniet zijn 
gedaan, maar dan geldt nog steeds dat de situatie 
niet of nauwelijks verslechterd zal zijn ten opzichte 
van de huidige situatie. In elk geval is nergens 
sprake van grootschalige (extra) toename van de 
geluidshinderproblematiek zoals u stelt. Dat geldt 
ook voor Valburg. 

6. Voor wat betreft het aspect licht wordt altijd 
rekening gehouden met investeringen in de beste en 
meest recente techniek. Daarmee wordt bijvoorbeeld 
verstrooiingshcht tot het minimale beperkt. 
Daarnaast geldt voor alle snelwegen een 
verlichtingsregime dat is toegespitst op 
verkeersveiligheid enerzijds, en zuinig gebruik van 
grondstoffen en energie evenals verstoring naar de 
omgeving anderzijds. 
Het uitgangspunt bij de aanleg van verlichting op 
nieuw aan te leggen wegen/wegvakken is de ROA-
richtlijn verlichting. 
Bij geometrische factoren die de rijtaak verzwaren 
(versmalde rijstroken, te smalle of geen 
vluchtstrook, te korte invoegstrook, etc.) dient 
verlichting aangebracht te worden bij lagere 
intensiteiten dan 1500 motorvoertuigen /uur 
/ri jstrook.  
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Buiten natuurgebieden wordt dynamische 
verlichting met de standen 100% en 20%, 
schakelbaar op basis van verkeersintensiteiten en 
weersomstandigheden, toegepast. De standen 100% 
en 20% betreffen het lichtniveau. 
Voor het ontwerp van een verlichtingsinstallatie in en 
langs natuurgebieden is het van groot belang dat 
masthoogte, mastafstand, mastlocatie, 
armatuurtype, etc. goed op de situatie zijn 
afgestemd. Om verstoring van de omgeving zo veel 
mogelijk te voorkomen, wordt de verlichting voorzien 
van afschermende armaturen zoals beschreven in de 
richtlijn 'Openbare verlichting in natuurgebieden'. Op 
bestaande wegen/wegvakken buiten 
natuurgebieden, waar nu conventionele verlichting 
staat, wordt bij vervanging overgegaan op 
dynamische verlichting. 
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Volgnummer: ADVIES 4 Afzender : Gemeente Beuningen 

Postbus 14 

6640 AA Beuningen 

Kenmerk: 

Kernpunt(en) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

0. Voorkeur wordt uitgesproken voor alternatief 
5.0 met verbreding in westelijke richting en voor 
knooppunt Ewijk de variant met fly-over binnen 
de knoop. 

1. De regionale RVMK-prognoses voor het jaar 
2014 zijn hoger dan de 2020-prognoses in de 
TN/MER ASO, hetgeen betekent dat deze 
intensiteiten van RWS aan de lage kant zijn. 
verklaringen hiervoor zijn dat er verschillen zijn 
in de gehanteerde uitgangspunten ten aanzien 
van prijsbeleid, het opnemen van 
ontwikkelingsplannen van de afzonderlijke 
gemeenten, mobiliteitsgroei en de economische 
uitgangspunten. 
Het verzoek is de meest recente inzichten en 
beleidsbesluiten te betrekken voor het bepalen 
van de verkeersintensiteiten 

2a. Aangedrongen wordt op landelijk pakket 
maatregelen ter verbetering van de 
luchtkwaliteit. 

2b. De indruk bestaat dat met CAR 2 is gerekend. 

2c. Gepleit wordt voor oplossingen voor de 
resterende overschrijdingen in Herveld en 
Heteren. 

3. De wettelijke grenswaarden voor de 
toelaatbare geluidsbelasting bij woningen zullen 
bij de OTB-uitwerking in acht genomen moeten 
worden. Zonder maatregelen zal het 
geluidsbelast oppervlak in de vrije-veldsituatie 
toenemen. Hiervoor vragen wij aandacht in de 
OTB-uitwerking, mede in relatie tot de bepleite 
actualisering van de toekomstige 
verkeersintensiteiten. Meer concreet vragen wij 
om aanleg van tweelaags ZOAB op het hele 
traject, en om voldoende geluidswerende 
voorzieningen en maatregelen bij Ewijk, vooral 
aan de westzijde. 
Tevens vragen wij om de effecten van een 
maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op de 
geluidshinder en de luchtkwaliteit te onderzoeken 
en aan ons mee te delen. 

4. Wij willen u wijzen op het feit dat er voor 
landbouwverkeer altijd voorzieningen 
noodzakelijk zullen zijn om de Waal te kruisen ter 
hoogte van de A50. U wordt gevraagd hier 
expliciet rekening mee te houden. 

5. Wij willen nogmaals nadrukkelijk aandacht 
vragen voor voldoende geluidswerende 
voorzieningen aan de westzijde ter hoogte van 
Ewijk.  

1. In het licht van de vergelijking met de door u 
gememoreerde RVMK-prognoses zullen voor de A50 
naast prijsbeleid de aannamen met betrekking tot 
capaciteitsuitbreiding op de A50 en het omliggende 
rijkswegennet in belangrijke mate onderscheidend 
kunnen zijn. 

In de OTB'n zijn de meest recente inzichten met 
betrekking tot de verwachte situatie in 2020 
verwerkt. Het gaat dan onder meer om 
verwachtingen inzake de capaciteit van het 
omliggend wegennet, de ontwikkelingsplannen van 
de gemeenten en de economische uitgangspunten. 

Wat betreft de kilometerbeprijzing: dit is een 
belangrijke oorzaak voor de verschil tussen RVMK-
prognose en prognose in de TN/MER A50. Overigens 
had het kabinet ten tijde van de standpuntbepaling 
nog geen besluit genomen over de exacte invulling 
van het prijsbeleid. Daarom is gekozen om in de 
OTB'n niet van een situatie met beprijzing uit te 
gaan. 

2a +2b. Het feit dat in de TN/MER 
normoverschrijding van luchtkwaliteit bli jkt komt 
doordat geen specifieke maatregelen toegepast zijn 
in de berekeningen. Het doel van de TN/MER is om 
onderscheidende resultaten te krijgen en een 
uitspraak te doen over betere of slechtere 
alternatieven voor bepaalde aspecten. 
Er is landelijk bijna een miljard euro gereserveerd 
voor generieke tuchtmaatregelen waardoor vooral 
een effect op de achtergrondconcentraties verwacht 
wordt. 

Uit het OTB-luchtonderzoek Valburg-Grijsoord blijkt 
dat ten opzichte van de autonome ontwikkeling de 
luchtkwaliteit licht verbetert. Hiermee wordt voldaan 
aan het Besluit luchtkwaliteit. De grenswaarden voor 
het uurgemiddelde NO2 , jaar- en 24-uursgemiddelde 
PM,0 worden in 2011 niet overschreden. Het 
jaargemiddelde NO? wordt in 2011 op een aantal 
plaatsen dicht langs de Rijksweg A50 overschreden. 
De verdere afname van de concentraties tussen 2011 
en 2015 zullen naar verwachting de N02 concentratie 
niet in het gehele rapportage gebied tot onder de 
grenswaarden brengen. 

Het toegepast model Pluim Snelweg voor 
luchtkwaliteitsberekening is in licentie uitgebracht 
door TNO en wordt door voor veel 
snelwegonderzoeken toegepast. 

2c. Deze vraag zal bij het OTB Ewijk-Valburg worden 
beantwoord. 

3. Deze vraag zal bij het OTB Ewijk-Valburg worden 
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6. Wij verzoeken het ministerie de werkgrenzen 
en de grens van het Tracébesluit aan te passen 
op de ontwikkeling binnen de structuurschets 
Ewijk. 

beantwoord. 

4. In het ontwerp van de nieuwe Waalburg is 
voorzien in het medegebruik van het fietspad door 
ontheffingsverkeer inclusief bepaalde 
landbouwvoertuigen. Dit betekent dat de bestaande 
faciliteiten voor deze verkeersdeelnemers worden 
gehandhaafd. 

5. Deze vraag zal bij het OTB Ewijk-Valburg worden 
beantwoord. 

6. Deze vraag zal bij het OTB Ewijk-Valburg worden 
beantwoord. 
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Volgnummer: ADVIES 5 Afzender: Gemeente Arnhem 

Postbus 9029 

6800 EL Arnhem 

Kenmerk : 

K e r n p u n t ( e n ) van de inspraak : React ie van Bevoegd Gezag: 

1. Iedere capaciteitsverbetering van de A50 past 
in ons ruimtelijk beleid. Een capaciteitsvergroting 
door enkel het aanbrengen aan weerszijden van 
een spitsstrook roept bij ons bedenkingen op, 
want deze achten wij niet toekomstvast en na 
openstelling ervan al achterhaald. 

2. Wij hebben kennis genomen van uw 
aanvullende studie naar de A15 en A12. 
WIJ vertrouwen erop dat u in overleg met de 
regionale wegbeheerders een op elkaar 
afgestemd pakket van verbetenngsmaatregelen 
aan de hoofdwegen voorstelt. 

3. De aansluiting van de N224 
(Amsterdamseweg) op de ASO heeft een gunstig 
effect op de verkeersbelasting in de kern 
Oosterbeek. Wij verzoeken u dan ook om in de 
uitwerking van de TN/MER A50 Ewijk-Grijsoord 
de aansluiting N224-A50 te betrekken. 

1. Zie algemeen antwoord nr. 6 voor in de nota. 
De keuze zoals beschreven in het standpunt komt 
overeen met de wens van de gemeente. 

2. Bij de verkeersprognoses is uitgegaan van een 
verbreding van de A12 conform het standpunt van de 
Minister op de TN/MER A12 Ede-Duitse grens 
(Duurzaam benutten) en is geen rekening gehouden 
met een doorgetrokken A15. 
Zie ook algemeen antwoord nr. 3 voor in de nota. 

3. Naar aanleiding van vergelijkbare inspraakreacties 
op de startnotitie is in de Richtlijnen vastgelegd dat 
deze aansluiting geen rol speelt bij het 
verbredingsvraagstuk van de ASO. In 2003 heeft 
Rijkswaterstaat Oost-Nederland een verkenning 
uitgevoerd naar de verkeerskundige effecten van 
wijziging van de aansluitingen op de A12 en A50. BIJ 
de bespreking van deze notitie in de bestuurlijke 
begeleidingsgroep ASO is door regionale 
vertegenwoordigers geconstateerd dat hier een 
regionale verantwoordelijkheid ligt om initiatieven te 
ontplooien. Mocht de regio een dergelijk initiatief 
ontplooien dan is de Minister bereid dit vanuit zijn 
verantwoordelijkheid te ondersteunen. 
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Volgnummer: ADVIES 6 Afzender: Gemeente Nijmegen 

Postbus 9105 

6500 HG Nijmegen 

Kenmerk: 

Kernpunt(en) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

Het college sluit in haar visie aan bij het 
standpunt van de provincie Gelderland en het 
Knooppunt Arnhem-Nijmegen. De uitbreiding van 
de A50 is van belang voor de bereikbaarheid van 
Nijmegen. Het wegvak Ewijk-Valburg is voor 
Nijmegen het meest interessant. Voor dit wegvak 
geven WIJ de voorkeur aan 2*4 rijstroken met 
een verbreding in westelijke richting. Voor 
knooppunt Ewijk gaat de voorkeur uit naar een 
fly-over binnendoor en voor knooppunt Valburg 2 
fly-overs binnen de knoop. De voorkeur voor het 
wegvak Valburg-Grijsoord gaat uit naar 2*3 
ri jstroken. 

Voor verdere detaillering en inpassingaspecten 
wordt verwezen naar de reactie van de provincie 
Gelderland. 

Met een verbreding van het wegvak Ewijk-Valburg 
naar 2*4 ri jstroken, een nieuwe westelijk gelegen 
Waalbrug en een verbreding tussen Valburg en 
Grijsoord naar 2*3 rijstroken stemt het standpunt 
overeen met de voorkeur van de gemeente. Zoals 
gemotiveerd in het standpunt is vanwege de 
beperkte omgevingseffecten, de kosten en het 
probleemoplossend vermogen voor knooppunt Ewijk 
gekozen voor een compacte directe verbinding. Voor 
knooppunt Valburg is gekozen voor de benuttingen-
oplossing die probleemoplossend is maar lagere 
kosten kent dan de oplossing met 2 fly-overs. 

Zie verder antwoord bij reactie nr. 11 van de 
provincie Gelderland. 
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Volgnummer: ADVIES 7 Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Afzender: Bodemonderzoek 

G.W. Poppelaars 

Postbus 1600 

3800BP AMERSFOORT 

Kernpunt(en) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. Het Milieueffectrapport heeft de effectscores 
en -beoordelingen van de uit te voeren 
maatregelen op de archeologie per alternatief 
goed in kaart gebracht. De uiteindelijke keuze 
voor een bepaald tracé zal bepalend zijn voor het 
archeologisch vervolgonderzoek en de kosten die 
daaraan verbonden zijn. Ook zal in een 
booronderzoek langs het gekozen tracé de 
verwachtingswaarden getoetst moeten worden 
zoals aangegeven op de Archeologische 
Verwachtingswaardekaart van RAAP. 

2. Uit de effectmeting blijkt dat de aanpassing 
van de A50 een negatief effect heeft op de 
archeologische waarden die aanwezig zijn in het 
plangebied. Voor het noordelijk deel Valburg -
Grijsoord kunnen de negatieve effecten van de 
maatregelen op het archeologisch erfgoed 
beperkt zi jn, indien het Tracébesluit aansluit bij 
de in gang gezette ZSM-2 procedure. 

3. Voor een andere oplossing zoals verbreding is 
uitgebreider onderzoek noodzakelijk. Langs het 
tracé aan de oostzijde nabij Wolfheze bevinden 
zich wettelijk beschermde archeologische 
monumenten die bij verbreding geraakt kunnen 
worden, hetgeen vanuit de monumentenzorg een 
ongewenste ontwikkeling is. 

Voor het zuidelijk deel is eveneens bepalend of 
het Tracébesluit een verbreding van de A50 of 
dat gekozen wordt voor een tracé dat de MMA 
benadert. Bij alle voorgestelde alternatieven 
wordt het archeologisch monument bij knooppunt 
Ewijk vrijwel zeker geraakt. 

4. Zeer bepalend voor de hoogte van de door 
RWS te begroten kosten voor archeologisch 
onderzoek is de vraag of een opgraving van een 
archeologisch monument of een andere 
behoudenswaardige vindplaats noodzakelijk is. 

5. Bovendien moet rekening worden gehouden 
met het tijdsaspect voor het aanvragen en 
verlenen van een Monumentenwetvergunning en 
het daarmee gepaard gaande onderzoek. 

6. Het ROB adviseert te kiezen voor het MMA, 
omdat uitgaande van de gegevens in de TN/MER, 
de keuze voor dit alternatief de minst 
verstorende voor het archeologisch erfgoed lijkt. 

2. Bij de keuze van een alternatief speelt archeologie 
een belangrijke/bepalende rol. De keuze voor een 
tracé vindt dan ook in nauw overleg met het ROB 
plaats. 

3 en 4. Voor het noordelijk deel (Valburg-Grijsoord) 
geldt de ZSM2-procedure; de geplande maatregelen 
hebben beperkte invloed op het archeologisch 
erfgoed. 

6. Zie algemeen antwoord nr. 6 voor in de nota. 
In nauw overleg met de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten RACM (het 
voormalige ROB) heeft bij de uitwerking in de OTB'n 
archeologisch vervolgonderzoek plaats gevonden. 
Er zijn daarbij 5 archeologische vindplaatsen 
gevonden. 4 vindplaatsen worden echter niet 
aangetast door het wegontwerp. De laatste 
vindplaats zou wel aangetast worden. Hierop heeft 
een aanvullende archeologische waardering plaats 
gevonden. Hieruit is gebleken dat de vindplaats 
onvoldoende archeologische resten bevat om als 
vindplaats aangemerkt te blijven. 

De definitieve locatiekeuze voor Ecoduct Kabeljauw 
zal in overleg met de RACM vastgesteld 
worden. In de zone waar als gevolg van de 
realisering van het ecoduct 
bodemverstonngen gaan plaatsvinden, wordt een 
karterend booronderzoek uitgevoerd. 
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Volgnummer: ADVIES 8 

Kenmerk: 

Afzender: Waterschap Rivierenland 

Postbus 599 

4000 AN Tiel 

Kernpunt(en) van de inspraak: Reactie van Bevoegd Gezag: 

0. Aan de wateraspecten is aandacht besteed in 
de waterparagraaf van het TN/MER. Daaruit blijkt 
dat alle negatieve effecten voor het 
watersysteem gecompenseerd of gemitigeerd 
worden. 

1. In de toegestuurde gedrukte versie van de 
TN/MER ontbreekt bijlage 7. 

2. Omdat het waterschap een functionele 
organisatie is en de effecten op het gebied van 
waterbeheer weinig onderscheidend zijn hebben 
WIJ geen specifiek voorkeur voor een van de 
alternatieven of varianten. 

3. Op het traject Ewijk-Grijsoord kruist de A50 
drie rivierdijken die bij ons waterschap in beheer 
en onderhoud zi jn. Op deze dijkkruisingen wordt 
in de TN/MER slechts summier ingegaan. 

4. Onze uitgangspunten, randvoorwaarden en 
wensen zijn correct overgenomen. 
Wel vragen wij rekening te houden met 
compensatie van verlies aan bergingscapaciteit 
binnen het zoekgebied voor berging van 
regionaal water in de omgeving van Heteren. 

5. Wij willen u er op attent maken dat wij in de 
komende jaren mogelijk aanvullende 
kwaliteitseisen aan het wegwater en daarmee 
aan de voorzieningen zullen gaan stellen. 

6. Wij missen in de TN/MER een overzicht waar 
de kruisingen met drie van onze bestaande 
noolpersleidingen in staan. Het betreft hier de 
trajecten Heteren-Arnhem, Andelst-Valburg en 
Winssen-Beuningen. Wij sturen u hierbij een 
overzichtskaar met daarop de tracés toe. 

1. Na ontvangst van het advies is door de 
projectleider van Rijkswaterstaat, dhr v.d. Broek, 
contact opgenomen met de heer van der Meulen van 
het Waterschap Rivierenland. 
De heer v.d. Meulen meldde dat het waterschap uit 
andere hoofde nog 2 exemplaren van de TN/MER had 
ontvangen die wel compleet waren. Het waterschap 
heeft deze gebruikt bij het opstellen van het advies. 
Het aanbod van de heer v.d. Broek om een nieuwe 
TN/MER te sturen ter vervanging van het incomplete 
exemplaar achtte de heer v.d. Meulen niet nodig. 

3 t /m 6. In de voorbereiding van de OTB'n is overleg 
gevoerd met het waterschap. Onderwerpen als 
waterberging, afstromend wegwater en de 
beperkingen met betrekking tot de persleidingen zijn 
besproken en opgenomen in de OTB'n. 
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Volgnummer: ADVIES 9 Afzender: Waterschap Rijn en Ijssel 

Postbus 148 

7000 AC Doetinchem 

Kenmerk: 

K e r n p u n t ( e n ) van de inspraak: React ie van Bevoegd Gezag: 

Het Waterschap heeft de negen alternatieven 
beoordeeld en komt tot de conclusie dat de 
alternatieven geen problemen veroorzaken voor 
het watersysteem. Ook voldoen alle alternatieven 
aan ons waterbeheersplan mits voldaan wordt 
aan de watertoetsadviezen. De alternatieven die 
de minste invloed opleveren op de aspecten 
bodem en water hebben de voorkeur. Maar bij de 
beoordeling blijken de aspecten van bodem en 
water nauwelijks te verschillen. 

Zie algemeen antwoord nr. 6 voor in de nota. 
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Volgnummer: ADVIES 10 

Kenmerk: 

Kernpunt(en) van de inspraak: 

0. De beperkte wegcapaciteit over de Waal is het 
grootste verkeersknelpunt in de regio Arnhem-
Nijmegen. Na overleg met alle regionale partners 
is een keuze gemaakt met o.a. in de Waalkruising 
en verbreding van de ASO in combinatie met een 
tweede stadsbrug in Nijmegen. 

1. De regionale RVMK-prognoses voor het jaar 
2014 zijn hoger dan de 2020-prognoses in de 
TN/MER ASO, hetgeen betekent dat deze 
intensiteiten van RWS aan de lage kant zijn. 
verklaringen hiervoor zijn dat er verschillen zijn 
in de gehanteerde uitgangspunten ten aanzien 
van prijsbeleid, het opnemen van 
ontwikkelingsplannen van de afzonderlijke 
gemeenten, mobiliteitsgroei en de economische 
uitgangspunten. 

Het verzoek is de meest recente inzichten en 
beleidsbesluiten te betrekken voor het bepalen 
van de verkeersintensiteiten 

2. Voor Ewijk-Valburg kiezen wij voor de 
alternatieven die uitgaan van 2x4 een verbreding 
in westelijke richting heeft daarbij onze sterke 
voorkeur. 

Voor knooppunt Ewijk gaat onze voorkeur uit 
naar een fly-over in de knoop. 

Voor het knooppunt Valburg worden 3 
oplossingen gepresenteerd waarbij de oplossing 
in de combinatiealternatieven niet meer van 
belang is. De oplossing met 2 fly-overs heeft de 
voorkeur maar past niet binnen het taakstellend 
budget. Omdat de benuttingenoplossing 
voldoende capaciteit heeft voor het 
verkeersaanbod in 2020, achten wij deze 
aanvaardbaar. 

Voor Valburg-Grijsoord gaat de voorkeur uit naar 
2x3 met handhaving bestaande brug met 
fietsverkeer. 

3a. Een aparte brug over de Rijn voor fiets- en 
landbouwverkeer achten wij niet noodzakelijk. 
Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de 
bestaande brug. Met de bedrijven dienen wel 
goede afspraken gemaakt te worden. 

3b. In de nota ontbreekt de aansluiting van de 
N224 op de A50. Een dergelijke aansluiting biedt 
mogelijkheden om het doorgaande verkeer door 
Oosterbeek terug te dringen. Wij verzoeken u 
alsnog de mogelijkheden van deze aansluiting te 
onderzoeken en mee te nemen in uw 
standpuntbepaling. 

Knooppunt Arnhem-Nijmegen 

Postbus 6578 

6503 GB Nijmegen 

Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. In het licht van de vergelijking met de door u 
gememoreerde RVMK-prognoses voor de A50 zullen 
naast prijsbeleid de aannamen met betrekking tot 
capaciteitsuitbreiding op de A50 en het omliggende 
rijkswegennet in belangrijke mate onderscheidend 
kunnen zijn. 

In de OTB'n zijn de meest recente inzichten met 
betrekking tot de verwachte situatie in 2020 
verwerkt. Wat betreft de kilometerbeprijzing: bij het 
verschijnen van de Nota Mobiliteit in 2005 gaf het 
Kabinet aan nog geen besluit over bepnjzing te 
zullen nemen. Daarop is om die reden is besloten om 
in de OTB'n niet van een situatie met bepnjzing uit te 
gaan. 

2. Zie algemeen antwoord nr. 6 voor in de nota. 

In het standpunt is, op grond van de overweging dat 
de oplossing toereikend is voor het verkeersaanbod 
in 2020 en gezien de lagere kosten, gekozen om het 
knooppunt Valburg aan te passen conform de 
benuttingenoplossing in plaats van de oplossing met 
fly-overs'. 

3a. Bij nadere analyse en doorrekening van de 
constructie van de Neder-Rijnbrug is gebleken dat de 
huidige belasting van de parallelwegen door 
landbouwverkeer (westzijde) en fietsverkeer 
(oostzijde) binnen de constructieve eisen blijft. Dit 
betekent dat de situatie na herinrichting van de brug 
voor 2x3 rijstroken voor landbouwverkeer en fietsers 
ongewijzigd blijft. 

3b. Zie algemeen antwoord nr. 4 voor in de nota. 

3c. Zie algemeen antwoord nr. 6 voor in de nota. 

4. Er is besloten om de aanleg van het ecoduct en de 
aanpassing van de ASO te koppelen onder het mom, 
werk met werk maken. 

BIJ het opstellen van het compensatieplan in de OTB-
fase zijn de gemeente Arnhem, de gemeente 
Renkum en Natuurmonumenten betrokken. 
In het compensatieplan is rekening gehouden met de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
Natuurbeschermingswet 

5. In de OTB-fase is een luchtkwaliteitsonderzoek 
uitgevoerd, en oplossingen toegepast waarmee aan 
het Besluit luchtkwaliteit 2005 voldaan wordt. 
Daarmee wordt zowel de procedure als de 
bescherming van mens, flora en fauna gegarandeerd. 

6. De gekozen verbredingsvariant is inmiddels 
uitgewerkt in het OTB Valburg-Gri]soord. Hiervoor is 
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3c. De inpassing van de verbreding dient met 
grote zorgvuldigheid plaats te vinden. Wij achten 
daarbij het inpassingspakket van het MMA een 
goede basis. Invulling van het innpassingspakket 
dient in nauw overleg plaats te vinden met de 
betreffende gemeenten, de Provincie en 
belangenorganisaties. 

4. Bijzondere aandacht vragen we voor ecoduct 
Kabeljauw. Opname van het ecoduct in de 
plannen voor de A50 levert een kostenbesparing 
op ten opzichte van aanleg op een later moment. 
Verder verzoeken wi j u om de 
compensatiemaatregelen te ontwikkelen in nauw 
overleg met de betrokken partijen. 
Ook wijzen wij u er op dat per 1 oktober 2005 de 
Natuurbeschermingswet 1998 in werking zal 
treden, waardoor voor nieuwe activiteiten met 
mogelijke schade voor Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden vergunningen 
noodzakelijk zijn. 

5. Uit de trajectnota blijkt dat op een aantal 
plaatsen niet voldaan zal worden aan het Besluit 
Luchtkwaliteit. Wij maken ons daar grote zorgen 
over enerzijds vanwege het feit dat zo schade 
aan mens, flora en fauna wordt toegebracht, 
anderzijds dat deze normoverschrijding de 
procedure ernstig kan vertragen. 
WIJ pleiten voor maatregelen op landelijk niveau 
naast maatregelen op en rond de A50. 
WIJ geven u in overweging te bezien of de 
problematiek door verlaging van de 
maximumsnelheid kan worden gemitigeerd. 

6. De wettelijke grenswaarden voor de 
toelaatbare geluidsbelasting bij woningen zullen 
bij de OTB-uitwerking in acht genomen moeten 
worden. Zonder maatregelen zal het 
geluidsbelast oppervlak in de vrije-veldsituatie 
toenemen. Hiervoor vragen wij aandacht in de 
OTB-uitwerking, mede in relatie tot de bepleite 
actualisering van de toekomstige 
verkeersintensiteiten. Meer concreet vragen wij 
om aanleg van tweelaags ZOAB op het hele 
traject, en om voldoende geluidswerende 
voorzieningen en maatregelen bij Ewijk, Valburg, 
Herveld, Heteren en de bruggen (Rijnbrug en 
Beekdalviaduct, red.) bij Heelsum. 

een gedetailleerd geluidsonderzoek verricht, volgens 
de normen van de Wet geluidhinder. De afweging 
tussen de optredende normoverschrijdingen en 
geluidsbelastingen enerzijds en de kosten voor 
maatregelen anderzijds heeft geleid tot het op 
tamelijk uitgebreide schaal toepassen van een stil 
wegdek met minimaal de eigenschappen van 
tweelaags Zeer Open AsfaltBeton (ZOAB) als 
bronmaatregel. Hiermee wordt voldaan aan de Wet 
geluidhinder. Voor zover nodig voor de verbreding 
zullen de bestaande voegovergangen van de bruggen 
en viaducten in het tracé worden vervangen door 
voeglozen overgangen of stillere exemplaren, 

Verdergaande maatregelen dan wettelijk 
voorgeschreven zijn niet in het OTB Valburg-
Grijsoord opgenomen, omdat deze niet doelmatig 
zijn. 
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Volgnummer: ADVIES 11 

Kenmerk: 

Kernpunt(en) van de inspraak: 

0. De beperkte wegcapaciteit tussen Ewijk en 
Grijsoord is het grootste verkeersknelpunt in de 
regio Arnhem-Nijmegen. Na overleg met alle 
regionale partners is een keuze gemaakt met o.a. 
in de Waalkruising en verbreding van de A50 in 
combinatie met een tweede stadsbrug in 
Nijmegen. 

1. Voor Ewijk-Valburg kiezen wij voor de 
alternatieven die uitgaan van 2x4 een verbreding 
in westelijke richting heeft daarbij onze sterke 
voorkeur. 

Voor knooppunt Ewijk gaat onze voorkeur uit 
naar een fly-over in de knoop. 

Voor het knooppunt Valburg worden 3 
oplossingen gepresenteerd waarbij de oplossing 
in de combinatiealternatieven niet meer van 
belang is. de oplossing met 2 fly-overs heeft de 
voorkeur maar past niet binnen het taakstellend 
budget. Omdat de benuttingenoplossing 
voldoende capaciteit heeft voor het 
verkeersaanbod in 2020, achten wij deze 
aanvaardbaar. 

2a. Op het traject Valburg-Grijsoord gaat onze 
voorkeur uit naar de alternatieven met een 
verbreding naar 2*3 rijstroken. Uitgaande van 
een doortrekking van de A15 op termijn naar de 
A12 is naar ons oordeel daarmee een voldoende 
duurzame oplossing voor de lange termijn te 
realiseren. Een verbreding naar 2*4 rijstroken 
achten wij vooralsnog niet nodig. Wel verzoeken 
wi j u om de in de PKB inzake de Nota Mobiliteit 
voor de lange termijn een reservering voor 2*4 
op de plankaart vast te leggen. 

2b. Een aparte brug over de Rijn voor fiets- en 
landbouwverkeer achten wij niet noodzakelijk. 
Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de 
bestaande brug. Wij verzoeken om betrokken te 
blijven bij nader onderzoek dat Rijkswaterstaat 
uitvoert over de afwikkeling van 
landbouwverkeer. 

2c. In de nota ontbreekt de aansluiting van de 
N224 op de ASO. Een dergelijke aansluiting biedt 
mogelijkheden om het doorgaande verkeer door 
Oosterbeek terug te dringen. Wij verzoeken u 
alsnog de mogelijkheden van deze aansluiting te 
onderzoeken en mee te nemen in uw 
standpuntbepaling. 

2d. De inpassing van de verbreding dient met 
grote zorgvuldigheid plaats te vinden. 
Samenstelling van het voorkeursalternatief dient 

Provincie Gelderland 

Postbus 9090 

6800 GX Arnhem 

Reactie van Bevoegd Gezag: 

1. In het standpunt is, op grond van de overweging 
dat de oplossing toereikend is voor het 
verkeersaanbod in 2020, en gezien de lagere kosten 
gekozen om het knooppunt Valburg aan te passen 
conform de benuttingenoplossing in plaats van de 
oplossing met fly-overs 

2a. Zie algemeen antwoord nr. 6 voor in de nota. 

2b. Bij nadere analyse en doorrekening van de 
constructie van de Neder-Rijnbrug is gebleken dat de 
huidige belasting van de parallelwegen door 
landbouwverkeer (westzijde) en fietsverkeer 
(oostzijde) binnen de eisen blijft. Dit betekent dat de 
situatie na herinrichting van de brug voor 2x3 
rijstroken voor landbouwverkeer en fietsers 
ongewijzigd blijft. 

2c. Zie algemeen antwoord nr. 4 voor in de nota. 

2e. Bij het opstellen van het compensatieplan in de 
OTB-fase zijn de Provincie Gelderland, gemeente 
Renkum, gemeente Overbetuwe en 
Natuurmonumenten betrokken. 
Er is in het studiegebied specifiek veldonderzoek 
verricht om te voldoen aan de relevante 
natuurwetgeving van de Flora en Faunawet en de 
Natuurbeschermingswet. Het gaat hierbij om zowel 
soortsbescherming als gebiedsbescherming. In 
navolging van de uitkomsten van het onderzoek 
worden mitigerende en compenserende 
natuurmaatregelen getroffen. Deze zijn beschreven 
in het Natuurplan. 

3. Het feit dat in de TN/MER normoverschrijding van 
luchtkwaliteit blijkt komt doordat geen specifieke 
maatregelen toegepast zijn in de berekeningen. Het 
doel van de TN/MER is om onderscheidende 
resultaten te krijgen en een uitspraak te doen over 
betere of slechtere alternatieven voor bepaalde 
aspecten. In de OTB-fase is een 
luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd en zijn 
oplossingen toegepast waarmee aan Europese 
normen voldaan wordt. Daarmee wordt zowel de 
procedure als de bescherming van mens, flora en 
fauna gegarandeerd. 

4. De gekozen verbredingsvariant is inmiddels 
uitgewerkt in het OTB Valburg-Grijsoord. Hiervoor is 
een gedetailleerd geluidsonderzoek verricht, volgens 
de normen van de Wet geluidhinder. De gemaakte 
afweging van optredende normoverschrijdingen en 
geluidsbelastingen tegen de kosten voor maatregelen 
heeft geleid tot het op tamelijk uitgebreide schaal 
toepassen van een stil wegdek met minimaal de 
eigenschappen van tweelaags Zeer Open AsfaltBeton 
(ZOAB) als bronmaatregel, aangevuld met een  
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in nauw overleg plaats te vinden met de 
betreffende gemeenten, de Provincie en 
belangenorganisaties. 

2e. Bijzondere aandacht vragen wij voor de 
opname van het ecoduct Kabeljauw in de plannen 
voor de A50. In de TN/MER is het ecoduct alleen 
opgenomen in het MMA-alternatief. Naar onze 
mening dient dit ecoduct 
deel uit te maken van alle alternatieven. 

Wij verzoeken u om de maatregelen gericht om 
het verlies aan natuurwaarden te compenseren te 
ontwikkelen in nauw overleg met de betrokken 
gemeente, provincie en belangenorganisaties. 
Ook wijzen wij u erop dat waarschijnlijk per 1 
okt. 2005 de Natuurbeschermingswet 1998 in 
werking zal treden. 
Wij ondersteunen uw voornemen om op de A50 
verstoring door licht te beperken door toepassing 
van dimbare verlichting. 

3. Uit de trajectnota blijkt dat op een aantal 
plaatsen niet voldaan zal worden aan het Besluit 
Luchtkwaliteit. Wij maken ons daar grote zorgen 
over enerzijds vanwege het feit dat zo schade 
aan mens, flora en fauna wordt toegebracht, 
anderzijds dat deze normoverschrijding de 
procedure ernstig kan vertragen. 

4. De wettelijke grenswaarden voor de 
toelaatbare geluidsbelasting bij woningen zullen 
bij de OTB-uitwerking in acht genomen moeten 
worden. Zonder maatregelen zal het 
geluidsbelast oppervlak in de vrije-veldsituatie 
toenemen. Ook hiervoor vragen wij aandacht in 
de OTB-uitwerking 

5. Wij verzoeken u om in de OTB-fase met de 
Provincie te overleggen over de verder uitwerking 
van de aansluitingen op de provinciale wegen. 
WIJ gaan ervan uit dat de in de Trajectnota 
opgenomen vormgeving van deze aansluitingen 
indicatief is en dat in onderling overleg tot de 
meest gewenst oplossing wordt gekomen. 

6. In het kader van de Watertoets hebben wij de 
trajectnota beoordeeld. De gekozen aanpak 
voldoet naar ons oordeel aan de eisen die zijn 
gesteld. WIJ verzoeken u de waterbeheerders in 
de vervolgfasen te betrekken bij de verder 
uitwerking van de plannen. 

schermmaatregel ter hoogte van Heelsum en 
Renkum (westzijde). 

5. Bij de voorbereiding van het OTB Valburg-
Gnjsoord heeft overleg plaatsgevonden over de 
aansluiting van de op- en afritten van de ASO op de 
nieuwe provinciale weg tussen Arnhem-zuid en 
Heteren (N837). De aansluiting van de op- en 
afritten van de A50 op de provinciale weg N225 blijft 
ongewijzigd. 
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Bijlage 3: Toelichting verkeersprognoses 

Inleiding 
De verkeersprognoses voor het Ontwerp Tracébesluit (OTB) voor de 
A50 gedeelte kp.Valburg - kp.Grijsoord zijn opgesteld met behulp van 
het Nieuw Regionaal Model (NRM) Oost-Nederland versie 3.01. Dit 
rekenmodel heeft als basisjaar 1998. Voor dat jaar zijn voor Oost-
Nederland (Overijssel en Gelderland) herkomst- en 
bestemmingsgegevens bepaald. De herkomst- en 
bestemmingsgegevens voor de toekomst (2020) zijn bepaald door 
middel van een berekening van de groeifactoren tussen het basisjaar 
en het toekomstjaar. Het is daarom van groot belang de 
verkeerssituatie in het basisjaar zo nauwkeurig en zo goed mogelijk te 
beschrijven. Deze beschrijving vindt plaats op basis van 
huishoudenquêtes, kentekenenquêtes en verkeerstellingen. 

Voor de toekomst wordt rekening gehouden met veranderende 
demografische en economische omstandigheden, wijzigingen in de 
infrastructuur en het verkeer- en vervoerbeleid. 

BASISJAAR 1998 

Groeifactoren 

TOEKOMSTJAAR 2020 

Voor het opstellen van herkomst- en bestemmingsmatrices van het 
vrachtverkeer voor het NRM, is het Regionaal Goederenvervoermodel 
opgesteld. Hierin zijn procedures afgesproken hoe te komen van de 
landelijke vrachtautomatrix tot herkomst- en bestemmingsmatrices op 
het niveau van het NRM voor het basisjaar en het prognosejaar. De 
landelijke vrachtautomatrix is opgesteld op het niveau van het 
Landelijk Modelsysteem. 

Uitgangspunten voor de verkeersprognose. 
In het Nieuw Regionaal model is het EC (European Coordination) 
scenario 2020 van het Centraal Planbureau gehanteerd als aanname 
voor de economische ontwikkeling op de lange termijn. Tevens zijn 
voor deze studie de volgende modelinstellingen gehanteerd: 

i . i 

Model- en beleidsmstellingen 

2020 

Economische omwikkelingen 

Aantal inwoners Nederland 

Aantal arbeidsplaatsen Nederland 

Omvang werkende beroepsbevolking 

Aantal auto's in 2020 

17 791.000 
7.505.000 
7.824.000 
8.770.000 
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Indices beleidsinstelhngen (t.o.v. 1995) 

Brandstofkosten 

Brandstof eff iciency 

Prijsbeleid (bv ki lometerheff ing) 

Verandering ri jstrookcapaciteit 

Tariefontwikkel ing trein 

Tanefontwikkel ing bus/tram/metro 

Tanefontwikkel ing parkeren 

105 
83 

n v t . 

108 

107 
107 

150 

De tabel laat zien dat aanvullend prijsbeleid in de vorm van 
kilometerbeprijzing, niet is ingevuld. Dit, omdat er in de periode van 
totstandkoming van het OTB nog geen kabinetsbesluit voorlag inzake 
de concrete invulling van het prijsbeleid. Voor het jaar 2020 betekent 
het, dat de gebruikte prognoses hoger zijn dan in het geval mét 
prijsbeleid. Voor de berekeningen in het kader van geluidhinder en 
luchtkwaliteit kan men derhalve stellen, dat is uitgegaan van een 
"worst-case" scenario voor 2020. 

Vervoers n e twerken 
Bij het opstellen van verkeersprognoses speelt het vervoersnetwerk 
een belangrijk rol. Hieronder worden in het kort de volgende 
kenmerken van deze verschillende netwerken besproken. 

• A) autonetwerk 
Naast de projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en 
Transport en de Spoedwet Wegverbreding (ZSM-I) zijn de 
zogenaamde ZSM-II projecten toegevoegd. In Oost-Nederland gaat 
het hierbij om: 

Tabel 

Wijz igingen hoofdwegennet 

Oost-Nederland tot 2020 

MIT p ro jec ten 

A2 knpt.Everdingen - knpt.Deil 

A2 Zal tbommel - knpt .Empel 

A30 Lunteren - knpt.Maanderbroek 

A50 knpt.Ewijk - knpt.Valburg 

N34 Omlegging Ommen 

N35 Omlegging Ni jverdal 

A35 Wierden - A lmelo 

ZSM-I p ro jec ten 

A1 knpt.Hoevelaken - Barneveld 

A1 knpt.Beekbergen - Deventer Oost 

A12 Veenendaal - Ede 

A50 knpt.Waterberg - knpt.Beekbergen 

ASW 2x4 

ASW 2x3 

ASW 2x2 

ASW 2x4 

AW 2x1 

A W 2x1 

ASW 2x2 

ASW 2x2 + spitsstrook op zuidbaan 

ASW 2x2 + spitsstroken 

ASW 2x2 * spitsstroken 

ASW 2x2 + spitsstroken 

ZSM-II p ro jec ten 

A1 knpt.Azelo - knpt.Buren ASW 2x2 

A12 knpt.Waterberg - knpt.Velperbroek ASW 2x3 

A28 knpt.Hattemerbroek - Zwolle Zuid ASW 2x3 

en Ommen knpt Lankhorst 

weekvakken 

In de berekeningen is geen rekening gehouden met het doortrekken 
van de A15 tussen Bemmel en Duiven. Het effect van de doortrekking 
zal in een aparte planstudie worden onderzocht. 
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Tabel 

Verkeersprognoses 2020 

• b) openbaar vervoernetwerk 
In het openbaar vervoernetwerk 2020 is het lijnennet "NWPrtijdt" van 
08-10-2001 van Pro-Rail opgenomen. Tevens is de HSL-Oost 
opgenomen. De wijzigingen voor het streek- en stadsvervoer zijn 
aangegeven door de beide provincies en het Knooppunt Arnhem 
Nijmegen. 

• c) langzaam verkeer netwerk 
Het langzaam verkeer netwerk is hetzelfde als het autonetwerk. De 
snelheden zijn teruggebracht tot 15 km/h. 

Verschillen met de prognose uit de TN/MER A50 Ewijk-Grijsoord 
Door het opnemen van de laatste ruimtelijke en infrastructurele 
ontwikkelingen zijn de prognoses voor de verkeersbelastingen 
gewijzigd ten opzichte van de in de TN/MER opgenomen waarden. 

De belangrijkste gewijzigde ontwikkelingen zijn de volgende: 
• Er is uitgegaan van een situatie waarbij alle in het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT 2006) 
opgenomen projecten (categorie 0 en 1) zijn gerealiseerd. Dit 
betreft onder andere het aansluitende deel van de A50 tussen de 
knooppunten Ewijk en Valburg, waarvoor een verbreding naar 2x4 
rijstroken is voorzien. 

• Er is niet uitgegaan van aangescherpt prijsbeleid ten opzichte van 
het huidige beleid (dus bijvoorbeeld geen kilometerheffing). 

• Er is uitgegaan van een situatie waarbij alle maatregelen uit de 
programma's ZSM-I en II zijn uitgevoerd. Dit betreft onder andere 
de spitsstroken op de A50 Arnhem centrum - knooppunt 
Beekbergen, de A1 knooppunt Beekbergen - Deventer Oost en de 
derde rijstrook op de A12 Waterberg - Velperbroek. 

• Er is van uitgegaan dat het Multifunctioneel Transport Centrum 
(MTC) Valburg niet wordt gerealiseerd. In plaats daarvan is 
uitgegaan van een regionaal bedrijventerrein op dezelfde locatie 
met een geringere omvang. 

In onderstaande tabel zijn de nieuwe prognoses voor 2020 
aangegeven 

Wegvak Autonoom Na verbred ng 

Aantal 
rijstroken 

Intensiteit 

[mvt/etmaal] 

Aantal 

rijstroken 
Intensiteit 

[mvt/etmaal] 

Valburg-Hel eren 2x2 m i rw 2x3 130 000 

Heieren-Renkum 2x2 126 700 2x3 138.500 

Renkum-Gnjsoord 2x2 103.400 ! '.' 

* Er is hier van uitgegaan dat het MIT project Ewijk - Valburg 
gerealiseerd is. 
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