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Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 

Benutting A12 Zoetermeer-Oost - Knooppunt Gouwe 

Advies op grand van artikel 7.14 van de Wet milieubeheer voor het milieueffect

rapport over de 8enutting A12 Zoetermeer-Oost - Knooppunt Gouwe, 

u itgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat door de Commissie voor 

de milieueffectrapportage; namens deze 

de werkgroep m.e.r. 8enutting A12 Zoetermeer-Oost - Knooppunt GOtlwe, 

de secretaris de voorzitter 

./ 

dr. G.P.J. Draaijers drs. H.G. Ouwerkerk 

Utrecht. 5 november 2002 





cammissie vaar de milieueffectrapportage 

Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat 
Directoraat Generaal Personenvervoer 
Postbus 2090 1 
2500 EX Den Haag 

uw kenmerk uw brief 
DGP/W&V/U.02.02625 19 augustus 2002 

onderwerp doorkiesnummer 
Richtlijnen advies 'Benutting A12' (030) 234 76 06 
Zoetermeer-Oost - Knooppunt Gouwe 

Geachte Minister, 

ons kenmerk 
1283-53/Dr/as 

Utrecht, 
5 november 2002 

Met bovengenoemde brief stelde u, als coordinerend bevoegd gezag, de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r) in de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen 
voor een milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over de benuttings
maatregelen A12 Zoetermeer - Gouda. Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer 
(Wm) bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan. De Commissie heeft in haar advies 
inspraakreacties verwerkt indien deze informatie bevatten die van belang zijn voor de be
sluitvorming en waarover zij een aanbeveling doet in het advies. 

1. Voorgenomen activiteit 

In de startnotitie zijn twee benuttingsmaatregelen beschreven die ervoor moeten zorgen dat 
de capaciteit van de A12 beter wordt benut en het verkeer beter doorstroomt. Het gaat om 
de aanleg van een spitstrook en de aanleg van een plusstrook. De Commissie vraagt in het 
MER per benuttingsmaatregel aan te geven: 
• op welke plaatsen en in welke mate verbreding van het wegprofiel noodzakelijk is, met 

name in relatie tot nieuw te bouwen viaducten; 
• welke aanpassingen noodzakelijk zijn bij viaducten. 

Het MER moet aangeven voor welke termijn de benuttingsmaatregelen een oplossing moeten 
bieden. Aangegeven moet worden of er plannen bestaan voor verdergaande aanpassingen 
aan de infrastructuur op de langere termijn. De overwegingen die een rol hebben gespeeld 
bij de keuze voor 'benutting' boven 'verbreding', moeten worden aangegeven. 
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2. Autonome ontwikkeling 

Bij de beschrijving van de autonome ontwikkeling moet rekening gehouden worden met: 
• de onzekerheden in de prognoses van het verkeersaanbod; 
• de onzekerheden in de realisatie van de projecten N209 (verbreding Hoefweg tussen 

Bleiswijk en Zoetermeer incl. nieuwe aansluiting op de A12) en N219 (omleiding om Ze
venhuizen incl. nieuwe aansluiting op de A12); 

• de onzekerheden in de realisatie van aanpassingen aan de A12 weggedeeltes Zoetenneer 
- Den Haag en Gouda - Woerden; 

• de te verwachten toename van de mobiliteit door de aanleg van de Vinex woningbouwlo
catie Nesselande in Rotterdam en door de te verwachten ontwikkelingen in de Zuidplas
polder; 

• beleid in ontwikkeling zoals het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) en de Vijfde 
Nota Ruimtelijke Ordening. 

3. Alternatieven 

In de startnotitie wordt gemeld dat voor het oplossen van de verkeerscongestie op het traject 
Gouda - Zoetermeer 
• de aanleg van een wisselstrook 
• het verder verbeteren van het openbaar vervoer 
• het verbreden van de weg met een of meer rijstroken 
geen reele opties zijn. De Commissie adviseert dit in het MER nader toe te lichten. 

In de startnotitie wordt gemeld dat in het 'plusstrookalternatier de mogelijkheid van flexi
bele rijstrookindeling (lichtlijnen in het wegdek) wordt onderzocht. De techniek van flexibele 
rijstrookindeling is nog sterk in ontwikkeling. Omdat deze mogelijkheid waarschijnlijk geen 
rol zal spelen in de besluitvorming wordt voorgesteld deze niet als een reele variant in het 
MER mee te nemen. 

De Commissie adviseert bij de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternatief 
(mma) in ieder geval de volgende aspecten mee te nemen: 
• mitigerende maatregelen zoals toepassing van geluidsschermen, snelheidsbeperking 

(eventueel in combinatie met het minimaliseren van de benodigde wegbreedte) en duur
zame bouwmaterialen; 

• landschappelijke inpassing, waarbij de maatregelen gebaseerd zijn op een integrale 
landschapsvisie voor de A12 en de directe omgeving hiervan tussen Gouda en Zoeter
meer, rekening houdend met de karakteristieke kenmerken van de landschapsstructuur 
en de verwachte overige ruimtelijke ontwikkelingen; 

• de realisatie van een optimale fietsroute aan de noord en/ of zuidkant van de A12 en de 
aanleg van een fietsroute langs 'de Rotte'. 

4. Verkeerskundig effect 

De doelstelling van het voornemen om te komen tot een betere doorstroming moet nader ge
concretiseerd worden. Toetsingscriteria moeten worden aangegeven en gemotiveerd, evenals 
de bijbehorende indicatoren. Indicatoren om het verkeerskundig effect van de benuttings
maatregelen te bepalen dienen zowel betrekking te hebben op het hoofdwegennet als op het 
onderliggende wegennet. Hierdoor wordt het mogelijk integrale afwegingen te maken. 
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In het MER moet de relatie tussen het probleemoplossend vermogen en de onzekerheid in 
autonome ontwikkelingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het verkeersaanbod, aangegeven 
worden. Bet toekomstige verkeersaanbod moet berekend worden op basis van de actuele 
situatie en realistische uitgangspunten van het mobiliteitsbeleid. Inzicht moet worden ver
schaft in: 
• de wederzijdse belnvloeding van het verkeersintensiteiten op de A12 en die op de 

A13/ A20 en het onderliggende wegennet; 
• de variatie in verkeersintensiteit over de dag heen. Inzicht in deze variatie is van belang 

om na te gaan of er geen knelpunten optreden wanneer de spits- / plusstroken gesloten 
zijn, en daarmee ook om na te gaan wanneer deze geopend zouden moeten zijn voor een 
goed probleemoplossend vermogen. 

Bet probleemoplossend vermogen van de benuttingsmaatregelen wordt vergroot als de maat
regelen zich over het juiste traject uitstrekken en problemen met verkeerscongestie zich niet 
verplaatsen. In dit licht bezien adviseert de Commissie in het MER de projectbegrenzing en 
het studiegebied te motiveren. 

De Commissie adviseert het probleemoplossend vermogen van de verschillende benuttings
maatregelen af te zetten tegen hun milieueffecten. Bet milieube1ang is hierin gelegen dat 
geen verdergaande maatregelen worden uitgevoerd dan vanuit oogpunt van doorstroming 
noodzakelijk zijn. 

5. Milieueffecten 

Bet MER zal een kwantitatieve beschrijving moeten bevatten van de aspecten geluidhinder, 
luchtverontreiniging en verkeersveiligheid. Een meer kwalitatieve en globale beschrijving op 
basis van praktijkervaringen tot op heden volstaat voor de overige milieuaspecten (ruimte
beslag, landschappelijke inpassing, natuur). Naast de permanente milieugevolgen moet in 
het MER ook ingegaan worden op de tijdelijke milieueffecten bij de aanlegwerkzaamheden 
(geluid, trillingen, verdroging). De milieueffecten van de benuttingsmaatregelen moeten on
derling en met de referentie (huidige situatie inc1usief autonome ontwikkeling) worden ver
ge1eken. 

Luchtverontreiniging 
De beoordeling van de concentraties aan luchtverontreinigende stoffen moet plaatsvinden 
aan de hand van grenswaarden voor de immissies van N02 en fijn stof (PMlO). Voor deze 
stoffen moet: 
• op kaart worden aangegeven in welk gebied (landelijk gebied) en op welke plaatsen (ste

delijk gebied) de jaargemiddelde grenswaarde van 40 Ilg/m3 wordt overschreden. Ook de 
hoogste waarde binnen dit ge bied moet worden aangegeven; 

• op kaart worden aangegeven in welk gebied (landelijk gebied) en op welke plaatsen (ste
delijk gebied) de jaargemiddelde van 30 ~/m3 wordt overschreden (aIleen voor PMlO)l; 

• het aantal woningen en gevoelige bestemmingen (voor PMlO), dan weI het totaal opper-
vlak bebouwd gebied (voor N02) dat zich in dit gebied bevindt, worden aangegeven. 

Naar de mening van de Commissie kan de toetsing van de N02 concentraties aan de uurge
middelde grenswaarde van 200 Ilg/m3, die maximaal 18 maal per jaar overschreden mag 
worden, achterwege blijven, evenals de modelstudies voor de jaarlijkse emissies van C02 en 
NOx • 

1 Dit als indicator voor het daggemiddelde en in plaats van de daggemiddelde PMlO norm van 50 ~g/m3 die in 2005 
niet meer dan 35 dagen per jaar overschreden mag worden. 
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Geluidhinder 
In aanvulling op de informatie genoemd in de startnotitie dienen de equivalente geluidni
veaus (LAeq) en de bepalende geluidniveaus in de dag-, avond- en nachtperiode ter hoogte 
van geluidgevoelige bestemmingen (woongebieden, recreatiegebieden, natuurgebieden) weer
gegeven te worden. 

Verkeersveiligheid 
De gevolgen voor de verkeersveiligheid moeten worden aangegeven, met daarbij specifieke 
aandacht voor de noodzakelijke snelle bereikbaarheid van hulpdiensten bij afwezigheid van 
een vluchtstrook. 

Ovenge te behandelen milieuaspecten 
• het toegenomen ruimtebeslag door de verbreding van het wegprofiel en de aanpassing 

van viaducten; 
• de landschappelijke inpassing met daarbij de mogelijkheden voor natuurontwikkeling. 

Geadviseerd wordt de weg (inclusief wegbeplanting, geluidschermen, verlichting, porta
len etc.) met referentiebeelden van een aantal kenmerkende locaties te visualiseren met 
behulp van een kaartbeeld, aangevuld met een fotomontage; 

• bij substantiele verbredingen van het wegprofielen de gevolgen voor het waterbergend 
vermogen van de bodem; 

• de gevolgen voor de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit; 
• de gevolgen voor 'De Rotte', die dienst doet als ecologische corridor en een belangrijke 

recreatiefunctie heeft. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de totstand
koming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van 
haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde richtlijnen krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 

, 
-

Drs. H.G. Ouwerkerk 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Benutting A12 Zoetermeer-Oost - Knooppunt Gouwe 

c.c. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen voor het 
milieueffectrapport Benutting A12 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 19 augustus 2002 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen. 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

De Voorzitter van de 
Commlssle voor de Milieu-Effectrapportage 
De heer ir. N.H. Ketting 
Postbus 2345 
3500 GH Utrecht 

Conlactjlersoon 

Ir. J.H. Gispen 

Datum 1 9 AUG 2002 
On5 kenmerk 

DGPIW&V IU.02 .02625 
Onderwerp 

Personenvervoer 

ingeki'lrr.cm : 

numrr.or 

uJssier 

kople nanr : 

Doorkiesnummer 

070-3516748 
Bljiage(n) 

10 
Uwkenmerk 

Startnotitie A12: Zoetermeer-Oost - Knooppunt Gouwe 

Geachte heer Ketting, 

Commlssie voor de 

Hlerbij doe ik u overeenkomstlg de Wet Milieubeheer en de Trac~wet de startnotitie A12: 
Zoetermeer-Oost - Knooppunt Gouwe toekomen. Ik verzoek u mij advies uit te brengen 
blnnen 9 weken na publicatie, welke is voorzien op 2 september 2002. 

I k verzoek u uw advies toe te ~enden aan: 

Mlnlsterie van Verkeer en Waterstaat 
Directoraat-Generaal Personenvervoer 
Afdeling Wegen 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
namens d e 
DE PLY. IRECTEUR-GENERAAL PERSONENVERVOER 

1 
mr.M.J. Olman 

C 

WEGEN EN VERKEERSVEILIGHEID 

Postbus 20901, 2500 EX Den Haag 

Bezoekadres Plesmanweg 1-6 
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Kennisgeving van de startnotitie A12 Zoetermeer-Oost - Knooppunt 
Gouwe in Staatscourant nr. 166 d.d. 30 augustus 2002. 

IRUOAG 30 AUi:;USl\JS 1002 MINISTERIES STAATSCOURANT NR. 1"" 9 

vw 

In~praak Startnotitie 
A12 Zoetermeer~Oost 
knooppunt Gouwe 

G,edurende de perlode 2 september tot e{l met 30 s~Jr 
tember 2002 Ugt de StartnoUUe A12 Zoetermeer-oost 
- knooppunt Gouwe ter Inzage. De 5tartnot/tle 
dilorio'opt een llispraakprocedure ~vereenkomstlg de 
lradwel Op grOhd daarvan kunt u:tot en met 
30 september 2002 UW zlenSwljze op de Inhoud van de 
Startnotiti~ kenbaar.maken. 

r Achtergrond 

Op de A12. tU5se~ Den Haag en Gouda, staan In de 
spits vriJwel dage.llJks flies . Het wegvak tussen Z.oeterm~er 
en het knooppunt Gouwe Is het t1aJect met de langste 
verjrilgingstlJd. Om deze berrikbaarheldsprohleme:n 
op te lossen /s h~ k~lnet Vln menlng dafeerst meet 
worden gekeken naa:r ee." betere Itenutting van de 
Infrastructuur die er nu alls. Deze Startnctltle maakt 
deel uit van het project 'A12 Vemleuwd op weg', waarin 

• samen met he~stadsgewtst H"aaglanden.en de provlnde 
ZUld-Hollar'ld maatrtgelen ziJn' overeeng.ekomen am de 
berelkbaarheld tussen Den Haag en Gouda te verbeteren 

r 
De Startnotitie 

Oe Startn.oUUe fs de eeDte mp naar de aanpak.van de 
berelkbaarneldsprobleriletl op het.traJed Zoetermeer-
00$\ en net knoo·ppunt Gouwe, In de Startncitit1e leest 
u precies wat het .... oornemen van een bet1!re benuttlng 
van de bestaande Infrastructwr Inhoudt, wat er 
onderzocht gaat worden, wat de achtergronden en ult· 
gallgspunten hlervan 21Jn en welke (milleu)effecten 
worden onderzocht. 

r . 
Waar kunt u de Startnotltle Inzlen1 

De startnotftle A12 Z~etermeer~Oost - knooppunt 
Gouwe'kunt u van 2. ~pt&mber tot im met"30 septem
ber ·200~ gedurende de regulJere openlngstlJden inllen 
op de voJgende loutles: 

- de gemeentehuizen van Bletsw~1c, Gouda, Wad~xveen, 
Zevenhulzen en Zoetermeer; 

• de (hoofd) .... 5Hglng~n van de cpenbare blbllo"thllken In 
bovengenoemde gemeenten; 

- de k.intoren van het stadsgewest Haaglanden, 
Konlngfnnegracht 8 In Den Haag. 
de stadsreglo Rotterdam, Haagseveer 35 in Rotterdam, 
en het Intergemeen~ellJk samenwerkIngsveroaoo 
Midden-Hoiland, Thorbeckelaan 5 In Gouda; 

- de blblJotheek van het provlndehuls Zukl·HoJland In 
Den Haag; 

- de blbllotheek van RlJkswaterstaat dlrectle Zuld-HoHand, 
BoompJes 200 In Rotterdam; . 

• de blbllotheken van het nllnlsterle van Verkeer en 
Waterrlaat en het rnlnlsterle Yan VROM. 
belde In· Den Haag 

P,nloopavond 

Om u zo gQed mogeUJk te Infonneren over de Inhoud 
van de Startno~t1e, ,organlseert RIJkswaterstaat een 
Inloopavond. Medewerkers van RlJksWaterrtaat .51aan 
dlnsdag 24 september Yan 18.00 uur tot 19.30 lIur klaar 
am uw vragen te beantwoorden. Aanslultend zullen de 
plannen voor de aanslultltlg N209 Blelswijk worden 
gepresen~·rd. 

De Inloopavond wordt gehouden op: 

dlnsdag 24 september 2002 BlelswlJk 
Gemeentehuls Blelswijk 
Dorpsstraat3 

P Hoe kunt U inspreken? 

De minister van Vericeer en Wa~ e.n de minister 
van VROM nodlgen u ult sdlriftellJk op de St.utnotitte 
te re;jgeren, Hd gut da..trblJ met name om de vru£ 
wat er volgens u moet worden onderzacht am zleht be 
kriJgen op de beste qplossh)l. Uw read!e dient u uIt«
lijk 30 :septembe~ 2002 te rtur.en nur: 

Inspral1l.kpunt Verbet en Waterstaal 
A12 Zoetenn~r-Oost - kllDoPpunt Ciouwe 

Po.rlbut 3031' 
2~OO GH Den Haag 

U kunt oak via Internet Inspreken: www.lnspraakvenw.nl. 

Indien u dat wenst kunt 4 ven:oeken om vertrouwelijke 
behandeling van uw persoon)iJke gegevens. . 

• Wat gebe~rt er met uw readle1 

Het Inspraakpunt bundelt aile react1es en·stuurt dele 
o"d~r andere nau de belde mInIsters: en de Commlssla 
voor de m~le~ffectrapportage. One Commlssle 
advlseert belde miTllsters over de RJchtl~nen voor de 
Inhoud van het Mllieu-Effe.ctrapport Mede op basis van 
de Inspraakreactles en dlt advles stellen de minIsters 
vervolgens de RlchtliJnen vast De ~lchtll1nen vonnen 
het vertrekpunt voor het opstellen van de 
TrajectiloWMER. waarop u nau verwachti.ng in het 
derde kwartaal VVl 2003 kunt Insp~ken. 

PNadere informatle 

Voor het aanvragen van een exemplaar van de 
Starthotltle en/of voor het verkr1Jgen van nadere Infor
matie over de Inhoud CrYan, kunt u contad opnemen 
met de heer A. KIIJnhout .... an R1Jkswaterslaat, directle 
Zuld-Hollandi telefoon (010) 402 64 41. De StartnotitJe 
kunt u ook Inzlen op Internet: www.lnspraakvenw.nl. 

Voot Inllchtlngen over de.lnsp~aJcprocedJJie kunt u 
contad opnemen met het Inspraakpun·t Verkeer. en 
Waterstaat, teleroon (070) 351 9600. 

Inspraakpunt 
Velber en W~tt"t ... l 
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Projectgegevens 

In.itiatiefnemer: Minister van Verkeer en Waterstaat 

Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en Water staat en de Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 

Besluit: besluit in het kader van de Tracewet 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e .r. 1994: COlA 

Activiteit: Betere benutting van de Al2 tussen Zoetermeer-Oost en Knoop
punt Gouwe via de aanleg van een spitssb-ook of een plusstrook. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 30 augustus 2002 
richtlijnenadvies uitgebracht: 5 november 2002 

Bijzonderhedeil.: -

Samenstelling van de werkgroep: 
drs. H.C. Eerens 
ir.H.Otte 
drs_ H.G. Ouwerkerk (voorzitter) 
ir. K.A.A. van der Spek 

Secretaris VQ.11 de werkgroep: dr. G.P.J . Draaijers 
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Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats 

1. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

20020901 anoniem 

200209.. anoniem 

20020906 R. Bouwens 

20020908 I.H. Palsgraaf 

20020909 G,C. Wennen 

20020910 Gastransport Services 

Zoetermeer 

Nieuwerkerk 
aan den Ij ssel 

Zoetermeer 

20020910 Belangenvereniging De Kruisweg 

20020913 W, Twaalfhoven 

Groningen 

Bleiswijk 

Den Haag 

20020914 

20020918 

Bewonerscommissie 
hamerweg 

R. Roos 

Burgm. Klink- Zevenhuizen 
(ZH) 

Waddinxveen 

datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

20020912 

20020912 

20020912 

20020912 

20020912 

20020918 

20020918 

20020918 

20020918 

20020926 

11. 20020924 W.J.B. de Haas Bergschenhoek 20020926 

12 . 20020922 Th. N.J. Jansen Zevenhuizen 
(ZH) 

13. 20020923 A.P, Korf de Gidts Bleiswijk 

14. 20020925 mw. drs. Hoekstra-Hinze namens, Gouda 
Vervoerregio Midden-Holland veertien 
deelnemende gemeenten 

15. 20020923 Camping "de Randstad" b.v. Moerkapelle 

16. 20020925 J . de Gelder Moerkapelle 

17. 20020926 E.L. Kruyne Gouda 

18. 20020926 Fietsersbond werkp. 3B-hoek Bleiswijk 

19. 20020926 Zuid-Hollandse Milieufederatie Rotterdam 

20. 20020927 Regionale 
Midden 

brandweer 

21. 20020929 S.J. de Waard 

22. 20020927 Gemeente Bleiswijk 

23. 20020928 L. den Hollander 

24. 20020927 J.J.W. Smulders 

25 . 200209.. C.J. Botertmans 

Hollands- Gouda 

Zoetermeer 

Bleiswijk 

Zevenhuizen 
(ZH) 

Zoetermeer 

Bleiswijk 

20020926 

20020926 

20021002 

20021002 

20021002 

20021002 

20021002 

20021002 

20021002 

20021002 

20021002 

20021002 

20021002 

20021002 



Dr. datum persoon of ins tantie plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e .r. 

26. 20020926 Het natuurloket Wageningen 20021002 

27. 2002092. Het Overlegorgaan Verkeersinfra· Den Haag 20021023 
structuur. overlegorganen Verkeer en 
Waterstaat 

28. 20020829 Hoogheemraadschap van Demand, Delft 20021023 
Sector Integraal Waterbeheer 

29. 2002090. Waterschap Wilck & Wiericke Waddinxveen 2002 1023 

30. 2002091 1 Gemeente Waddinxvecn Waddinxveen 20021023 
. 

3'- 20020926 Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle Zevenhuizen 2002 1023 
(ZH) 

32. 20020923 Gemeente Gouda Goucla 20021023 

33. 20020925 Oemeente Gouda Gouda 20021023 

34. 20020927 Ministerie van Landbouw, Natuurbe- Dordrecht 20021023 
heer en Visserij / Directie Zu iciwest 

35. 20021002 Sladsregio Rotterdam Rotterdam 2002 1023 

36. 2002 1002 Stadsgewest Haaglanden Den Haag 2002 1023 

37. 20021008 Hoogheemraadschap van Schieland Rotterdam 2002 1023 
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