
Advies voor richtlijnen voor de milieueffectrapporten 
Aanleg plusstroken A 12, A27 en A28 

29 augustus 2003 

1368 t/m1371-47 



ISBN 90-421-1207-7 
Utrecht, Commissie va or de milieueffectrapportage. 



Advies voor richtlijnen voor de milieueffectrapporten 

Aanleg plusstroken A12, A27 en A28 

Advies op grond van artikel 7.14 van de Wet milieu beheer voor de milieueffect

rapporten over de Aanleg plusstroken A12, A27 en A28, 

uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Water staat door de Commissie voor 

de milieueffectrapportage; namens deze 

de werkgroep m.e.r. 

Aanleg plusstroken A12, A27 en A28, 

de secretaris 

dr. G.P.J. Draaijers 

Utrecht, 29 augustus 2003 





commissie voor de milieueffectrapportage 

uw kenmerk 
DGP /wv /U.02.03724 

onderwerp 
Richtlijnen advies Aanleg plusstroken 
A12, A27 en A28 

Geachte Minister, 

Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat 
d. t.V. Directoraat-Generaal Personenenvervoer 
Beleidsgroep Wegen 
Postbus 20901 
2500 EX DEN HAAG 

uw brief 
12juni2003 

doorkiesnummer 
(030) 234 76 06 

ons kenmerk 
1368-47/Dr/gl 

Utrecht. 
29 augustus 2003 

Met bovengenoemde brief stelde u 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 plusstroken voor de trajecten: 
1. A12 Woerden - Gouda; 
2. A27 Gorinchem - Noordeloos; 
3. A27 Utrecht - Eemnes; 
4. A28 Leusden-zuid - Al Hoevelaken. 

Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van 
de Commissie aan. Gezien de grote mate van overeenkomst tussen de vier wegverbredings
projecten brengt de Commissie een advies voor richtlijnen uit dat geldig is voor aIle vier de 
projecten. Daarin zijn ook enkele aanbevelingen opgenomen specifiek betrekking hebbend 
op een of enkele van de wegverbredingsprojecten. De Commissie heeft in haar advies in
spraakreacties verwerkt indien deze informatie bevatten die van belang is voor de besluit
vorming en waarover zij een aanbeveling doet in het advies. 

De Commissie is van mening dat de startnotities al een helder beeld geven van de informatie 
die het MER zal bevatten. Dit advies richt zich dan ook vooral op de informatie die additio
neel in het MER aan de orde moet komen. 

Postadres Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800 
Utrecht 

telefoon (030) 234 76 66 
telefax (030) 233 12 95 

e-mail mer@eia.nl 
website www.commissiemer.nl 



Pagina 2 

1. Probleem- en doelstelling 

Het MER moet aangeven: 
• in welke mate en voor welke termijn1 de plusstroken een oplossing moeten bieden voor 

de gesignaleerde knelpunten; 
• welke plannen bestaan voor structurele aanpassingen aan de infrastructuur op de lan

gere termijn (tot 2020)2; 
• welke procedure en (bij benadering) welk tijdpad voor deze structurele aanpassingen ge

volgd zal worden. 

Het probleemoplossend vermogen wordt vergroot als de plusstroken zich over het juiste tra
ject uitstrekken en problemen met verkeerscongestie zich niet verplaatsen. Motiveer in dit 
licht de projectbegrenzing. In het MER dient aangegeven te worden: 
• of, en zo ja waar, elders op het hoofdwegennet of het onderliggende wegennet (bijvoor

beeld op stedelijke in- en uitvalswegen) problemen met verkeerscongestie zullen ont
staan, verergeren of afnemen; 

• welke maatregelen getroffen worden om deze problemen te voorkomen of te mitigeren. 
Het onderzochte gebied dient groot genoeg te zijn om significante effecten van de capaci
teitsuitbreiding elders op het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet te kunnen be
oordelen3 . 

De Commissie adviseert in het MER specifiek in te gaan hoe de motie Eversdijk zal worden 
uitgevoerd4 • 

2. Meest milieuvriendelijke alternatief 

De Commissie adviseert om bij de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternatief 
(mma) in ieder geval mitigerende maatregelen mee te nemen zoals toepassing van snelheids
beperking eventuee1 in combinatie met het minimaliseren van de benodigde rijstrookbreedte, 
dubbellaags ZOAB, ge1uidschermen en duurzame bouwmaterialen, als ook de inpassing van 
faunavoorzieningen. 

2 

Geef daarbij aan wat na aanleg van de plusstroken de resterende verkeersgroeiruimte op de betreffende 
wegtrajecten zal zijn. 
Permanente oplossingen (wegverbredingen). 
Hierop wordt ook gewezen in verschillende inspraakreacties, onder andere van de Stichting Stop Geluid
hinder Maartensdijk en de Stichting Groenekans Landschap (inspraakreacties nr. 37 en 38, bijlage 4). 
Deze motie is aangenomen door de Eerste Kamer bij de behandeling van de Spoedwet op 27 mei 2003. In 
de motie wordt verzocht: 
• altijd uit te gaan van het aanbrengen van dubbellaags ZOAB op de rijstroken indien binnen 200 me

ter afstand woningen aanwezig zijn, tenzij uit het plan inmiddels is gebleken dat dit niet nodig of mo
gelijk is; 

• parallel aan de opstelling van het ontwerp-wegaanpassingsbesluit ook het gemotiveerde plan voor de 
te treffen geluidmaatregelen op voortvarende wijze op te stellen en daarbij als uitgangspunt te nemen 
dat de in het verleden vastgestelde hogere waarden voor geluid worden gerespecteerd; 

• in het plan van uitvoering een tijdpad van maximaal 5 jaar op te nemen; 
• in het intwerp-wegaanpassingsbesluit al gegevens van het plan op te nemen, alsmede een lijst met de 

in het verleden vastgestelde hogere waarden voor de diverse woningen en geluidgevoelige bestemmin
gen. 
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3. Verkeer en vervoer 

De doelstelling om te komen tot een betere doorstroming in de spits moet nader gekwantifi
ceerd worden ten opzichte van de huidige situatie, als ook ten opzichte van de autonome 
ontwikkeling. Toetsingscriteria moeten worden aangegeven en gemotiveerd, evenals de bij
behorende indicatoren. Indicatoren om het verkeerskundig effect van de plusstroken te be
palen dienen be trekking te hebben op het hoofdwegennet en - indien belangrijke verkeers
kundige effecten verwacht mogen worden - ook op het onderliggende wegennet5 . 

Bij de berekening van toekomstige verkeersintensiteiten dient in ieder geval rekening gehou
den te worden met: 
• de verkeersaantrekkende werking van de plusstroken. Verhoging van de capaciteit op de 

betreffende trajecten zal er toe leiden dat relatief meer mensen zich in de spits met de 
auto gaan verplaatsen6 . Het betreft hier: 

huidig sluipverkeer op het onderliggende wegennet dat door de verhoging van de ca
paciteit weer gebruik zal gaan maken van het hoofdwegennet; 
mensen die zich met een ander vervoermiddel verplaatsen (trein, bus, carpoolen) en 
bij aanleg van de plusstrook (weer) gebruik gaan maken van hun eigen auto; 

• 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 plusstroken gesloten zijn, en 
daarmee ook om na te gaan wanneer deze geopend zouden moeten zijn voor een goed 
probleemoplossend vermogen. Beschrijf het beleid dat gevoerd zal gaan worden met be
trekking tot de openstelling van de plusstroken7 . 

De Commissie adviseert in het MER helder onderscheid te maken tussen de autonome ver
keerstoename en de verkeerstoename als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van 
de plusstroken. 

Tijdens het locatiebezoek heeft de Commissie kennisgenomen van het feit dat de toekomsti
ge verkeersintensiteiten berekend zullen worden op basis van de beleidsuitgangspunten van 
het vigerende Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SW-2). De Commissie adviseert 
daarbij de meest actuele groeiprognoses te gebruiken. Tevens adviseert zij de onzekerheid in 
de berekende verkeersintensiteiten zo goed mogelijk aan te geven8 , en daarmee van de onze
kerheid in het probleemoplossend vermogen van de plusstroken. Ga globaal in op de gevol
gen van in ontwikkeling zijnd beleid9 , zoals: 
• het ontwerp Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NWP); 
• de ontwerp Nota Ruimte; 
• ruimtelijke en mobiliteitsplannen op provinciaal en regionaal niveau. 

6 

Hierop wordt ook gewezen in verschillende inspraakreacties, o.a. van de Natuur en Milieufederatie Utrecht 
(inspraakreacties nr. 50 en 72 bijlage 4). 
Het is te verwachten dat op de wat langere termijn ook een verkeersaantrekkende werking zal optreden 
door verhuisgedrag: zo zijn voor sommige mensen door de kortere reistijden grotere woon-werkafstanden 
acceptabel. Echter, gezien het feit dat de plusstroken alleen op relatief korte termijn in een oplossing van 
de verkeerscongestie voorzien, hoeven in het MER de effecten van verhuisgedrag niet in beeld gebracht te 
worden. 
Geef daarbij aan of sprake zal zijn van een dynamische openstelling van de plusstroken, al naar ge1ang de 
verkeersdrukte, of van een statische openstelling met vaste openingstijden. 
Geef daarbij ook een inschatting van de maximaal te verwachten verkeersintensiteiten (worst-case scena
rio). 
Gezien het feit dat de plusstroken aileen op relatief korte termijn in een oplossing van de verkeersconges
tie voorzien, en prijsbeleid pas na 2010 eventueel zal worden doorgevoerd, hoeven in het MER de gevolgen 
van prijsbeleid op de verkeersintensiteiten niet in bee1d te worden gebracht. 
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Specifiek met betrekking tot de plusstrook A12 Woerden - Gouwe dienen de gevolgen voor de 
verkeersintensiteit aangegeven te worden van de infrastructurele projecten die onderdeel 
vormen van het zogenaamde BRAVO-projectlO. 

Beschrijf de gevolgen van de realisatie van de plustrook op het traject A27 Gorinchem -
Noordeloos voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Gorinchem Noord ll . 

Op het traject A27 Gorinchem - Noordeloos maken bij files Interliners gebruik van de 
vluchtstrook. Na aanleg van de plusstrook wordt de vluchtstrook minder breed waardoor 
Interliners geen gebruik meer kunnen maken van de vluchtstrook12 . Geadviseerd wordt in 
het MER in te gaan op de gevolgen voor de doorstroomsnelheid van Interliners. 

4. Milieueffecten 

De Commissie adviseert de onzekerheden in milieueffecten aan te geven die het gevolg zijn 
van onzekerheden in verkeersprognoses en onnauwkeurigheden in gebruikte effect
berekeningsmodellen. Bij onzekerheden over het weI 6f niet optreden van effecten of het juist 
weI 6f juist niet overschrijden van grenswaarden en norm en moet een betrouwbaarheids
analyse worden uitgevoerd. 

4.1 Geluidhinder 

De onderhavige projecten bevinden zich in het besluitvoorbereidende traject. In dit licht be
zien adviseert de Commissie ook voor type-B projecten gegevens over geluidhinder te pre
senteren indien een significante toe- of afname in geluidhinder verwacht mag worden ten 
opzichte van huidige situatie, of ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Identificeer 
daarbij de belangrijkste knelpunten en geef aan hoe (op termijn) zal worden voldaan aan de 
geldende grenswaarden voor geluidhinder. Beschrijf in dit licht mogelijke mitigerende maat
regelen zoals het toepassen van snelheidsbeperking, dubbellaags ZOAB en geluidschermen. 

Daar waar sprake is van de aanwezigheid van spoorwegen in de directe nabijheid van de weg 
- zoals bijvoorbeeld het geval bij de A27 Utrecht Eemnes - dient cumulatie in de berekenin
gen te worden opgenomen. 

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai zal de komende jaren gelmplementeerd worden in 
de Nederlandse wetgeving. Beschrijf in het MER hoe zal worden omgegaan met de verplich
tingen die voortvloeien uit deze Richtlijn 13. 

10 

11 

12 

13 

Zie hiervoor de inspraakreactie van de Provincie Utrecht (inspraakreactie nr. 44, bijlage 4) 
Zie hiervoor de inspraakreactie van de Gemeente Gorinchem inspraakreactie nr. 62, bijlage 4). 
Hierop wordt gewezen door BBA N.V. en Arriva: de breedte van de vluchtstrook wordt bij aanleg van de 
plusstrook verminderd van 3,50 meter tot 3,10 meter (inspraakreacties nr. 59 en 78, bijlage 4). 
Hierop wordt gewezen door onder andere de Stichting Stop Ge1uidhinder Maartensdijk en de Stichting 
Groenekans Landschap (inspraakreacties nr. 37 en 38, bijlage 4). De Richtlijn richt zich op Europese 
harmonisatie van geluidmaten en rekenmethoden, en op het inventariseren van de problematiek door het 
maken van ge1uidbelastingskaarten en het opstellen van actieplannen voor verkeersinsfrastructuur (be
langrijke wegen, spoorwegen en luchthavens) en agglomeraties. 
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4.2 Natuur 

Beredeneer of de activiteit significante effecten kan hebben op verstoring en barrierewerking. 
Indien dit niet uitgesloten kan worden, bepaal dan kwantitatief (modelmatig) de omvang van 
deze effecten. 

In de startnotities wordt melding gemaakt van mogelijke significante bernvloeding door het 
voornemen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). waar dit optreedt zal een passende 
beoordeling in het kader van het Tweede Structuurschema Groene Ruimte 14 uitgevoerd 
moeten worden. Deze bestaat uit het stapsgewijs beantwoorden van de volgende vragen: 
1. Treden er significante gevolgen op voor de te behouden kenmerken en waarden binnen 

en in de nabijheid van de EHS? 
2. Zo ja, zijn er reele alternatieven die geen significante gevolgen hebben? 
3. Indien er significante gevolgen zijn en geen reele alternatieven: is er sprake van groot 

openbaar belang dat deze aantasting rechtvaardigt? 
4. Indien er sprake is van groot openbaar belang: welke mitigerende maatregelen worden 

genomen om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden en welke compensatie wordt ge
boden voor het verloren gaan van de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS? 

De Commissie adviseert in het MER aan te geven hoe bij de aanleg van de plusstrook reke
ning wordt gehouden met de inpassing van faunavoorzieningen - zoals ecotunnels en -via
ducten - waarmee ecologische verbindingszones gerealiseerd worden als onderdeel van de 
EHS. Indien door aanleg van de plusstrook sprake is van aantasting van de EHS adviseert 
de Commissie de aanleg van faunavoorzieningen als mogelijke mitigerende of compensatie
maatregel te overwegen. Ga in het MER in ieder geval in op wenselijkheid en mogelijkheden 
van: 
• het opheffen van de parkeerplaats Bosberg langs de A27 (Utrecht-Eemnes) en het aldaar 

aanleggen van een ecoductl5; 
• de aanleg van een faunapassage langs de Heiligenbergerbeek onder de A28 16 ; 

• de aanleg van een ecologische verbindingszone onder de A12 ter hoogte van de Enkele en 
Dubbele Wiericke; 

• de aanleg van een (P)EHS verbindingszone over de A27 (Gorichem-Noordeloos), samen
vallend met het faunaknelpunt Lang Scheiwijk. 

Indien in het plangebied planten- of diersoorten voorkomen die beschermd worden op grond 
van de Flora- en Faunawet, dienen deze soorten - eventueel door middel van het opsommen 
van doelsoorten - in het MER vermeld te worden. Tevens dient er beoordeeld te worden of de 
voorgenomen activiteit zalleiden tot in de Flora- en Faunawet genoemde verboden handelin
gen. Indien dat het geval is, zal er een ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora- en 
faunawet moeten worden aangevraagd. In het MER dient op hoofdlijnen aangegeven te wor
den op welke gronden de initiatiefnemer meent om voor een ontheffing in aanmerking te 
komen. 

14 

15 

16 

Het kabinet Balkenende-II he eft het voomemen het Tweede Structuurschema Groene Ruimte op te nemen 
in de Nota Ruimte. 
Zie de inspraakreactie van Hart voor Groen met daarbij een uitgebreid overzicht van diverse kwetsbare 
soortgroepen (inspraakreactie nr. 49, bijlage 4). 
Zie de inspraakreacties van de Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Stichting Heiligenbergerbeeldal 
(inspraakreactie nr. 72 respectievelijk 71, bijlage 4). 
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4.3 Archeologie 

Geef, voor zover er sprake is van (mogelijke) beinvloeding door het voornemen, in het MER 
de ligging van de cultuurhistorische en archeologische waarden aan, en be steed aandacht 
aan de consequenties die voortvloeien uit de Nota Belvedere, het verdrag van Malta en de 
Monumentenwet en provinciale cultuurhistorische beleidsnota's. Mogelijke beinvloeding van 
cultuurhistorische en archeologische waarden treedt in ieder geval op bij de trajecten A27 
Utrecht - Eemnes, A27 Gorinchem - Noordeloos en A28 Leusden-zuid - Al Hoevelaken17 . 

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, 

.::..---
s. J.G.M. van Rhijn 

Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Aanleg plusstroken A12, A27 en A28 

17 De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) stelt voor een inventariserend veld onder
zoek uit te voeren voor die traces waar de plusstrook een zone met hoge trefkans of een terrein van hoge 
archeologische waarde doorsnijdt. Doel hiervan is voor de zones met een hoge trefkans in ieder geval vast 
te stellen of er sprake is van archeologische indicatoren , en voor terreinen met hoge archeologische waar
de vast te stellen of die waardes zullen worden door aanleg van de plusstrook (zie inspraakreacties nrs. 82, 
83 en 84, bijlage 4). 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen voor de 
milieueffectrapporten Aanleg plusstroken 

A12, A27 en A28 

(bijlagen 1 tim 4) 





BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 12 juni 2003 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

De voorzitter van de Commissie-MER 
De heer ir. N.H. Ketting 
Postbus 2345 
3500 GH Utrecht 

Contactpersoon 

Frank Wormgoor 
Datum 

12juni2003 
Ons kenmerk 

DGP/WV IU.02.03724 
Onderwerp 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Personenvervoer 

Doorklesnummer 

0703517977 
Bijlage(n) 

Uw kenmerk 

Startnotities in het kader van de Spoedwet Wegverbreding 

Geachte heer Ketting, 

Hierbij doe ik u toekomen, overeenkomstig de Wet Milieubeheer, in het kader van de 
Spoedwet Wegverbreding de startnotities v~~r de volgende trajecten: 

A12: Woerden - Gouwe 
A27: Gorinchem - Noordeloos 
A27: Utrecht - Eemnes 
A2B: Leusden-zuid - A1 Hoevelaken 

Aangezien de trajecten vallen onder de Spoedwet Wegverbreding die 27 mei jl. in werking 
is getreden, heeft de inhoud van de startnotities een ander karakter dan tot op heden in 
het kader van de Trace-mer procedure gebruikelijk was. V~~r nadere uitleg over de 
belangrijkste veranderingen verwijs ik u naar de inleiding van de startnotities. 

Ik verzoek u mij advies uit te brengen binnen 9 weken na publicatie welke is voorzien op 
16 juni 2003. De startnotities wilen u in 10-voud rechtstreeks worden toegezQnden door 
de Directies Zuid-Holland en Utrecht van Rijkswaterstaat 

Ik verzoek u uw advies toe te zenden aan: 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Directoraat-Generaal Personenvervoer 
Beleidsgroep Wegen 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Dlrectoraat~Generaal Personenvervoer 

Wegen en Verkeersvelligheid 

Postbus 20901, 2500 EX Den Haag 

Bezoekadres : Plesmanweg 1-6 

Berelkbaat met tramlJJn 1 of bus 22 vanaf station CS of met tramliJn 1 vanaf station HS 

Telefoon : 070" 351 6554 

Fax: 070 - 351 6007 

Internet: www.minvenw.nl 



Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT 
Namens deze, 
DE DIRE EUR WEGEN EN VERKEERSVEILIGHEID 

r. M.J. OJ' an 
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BIJLAGE 2a 

Kennisgeving van de startnotitie Plusstrook A27, Utrecht richting 
Eemnes in de Staatscourant nr. 112 d.d. 16 juni 2003 

Van 16 Junl.2003 tot en met 14 jull 2003 Jlgt de Startnotltie A27, Plusstrook Utrecht rlchtlng Eemnes ter l/luge. 
Dlt project doorloopt een Inspraakproeedure overeenkomsUg de Wet'mJUeubehe...r. Deze procedure wordt doorlopen ten behoeve van de besluitvormlng 

over een door de Mfnlstervan Verkeer en Waterstaat te nemen wegaanpasslngsbeslult rn het kader van.de Spoedwet.wegverbredlng. 
Op grand van dele Jilspraakprocedure kunt u tot, en met 14 Jull 2003 uw zienswiJ~e op de Inhoud van bovengenoemde startnotfUe kenbaar maken. 

> ~ " '; • ~ ~ ...... " ,', ,H. . • 

InspraaJ( Stannotitie A27 , 
Ph,li5~trook Utrec~t ,'rkhting Eemn~s 

A<:htergrond 
De forse filevorming op dit deel van de Al7 
Utrecht richting Eemnes, pJaats 40 In de landelij
ke File Top 50 van 2002, vormt de directe 
aanleiding om de betreffende plusstrook in het 
kader van de Spoedwet wegverbreding te 
realiseren.Ophetkaartjeindezeadveftentie 
is het traject a.1ngegeven waar de plusstrook 
voonien is. 

De Startnotltie 
De Startnotitievormtdeeerrte fase van de 
procedure in het kader van de Wet milieubeheer. 
Met het uitbrengen van deze Startnotitie maakt 

, 

Rijkswaterrtaatbekend dat een Milieu Effect 
Rapport (MER) wordt opge;te!d. Oit MER dient 
voor de besillitvorming over een nog nader door 
de Minister van Verkeer en Waterstaat te nemen 
\'!egaanpassingsbes!uit in het kader van de 
Spoedwet wegverbreding, In dit MER zullen de 
milieueffecten van de voorgenoinen wegaanpas· 
sing, In dit gevaJ de A27, Plusstrook Utrecht 
richting Eemnes, nader worden anderzoch!. 
In de Startnotitie is aangegeven wat en hoe erin 
het MER onderzocht 2al worden. 

Wa.a.r kunt u de Startnotitle AJ 7 r 
P1I,IssUook Utrecht ricMing Ellmnes inzien? 
De rlartnotitie zaJ van 16 juni 2003 tot en met 
14 Juli 2003 gedurende de leguliere openings
tijden ler iniag~ Jiggen op de vOlgende locaties: 
• de gemeentehulzen van Utrecht, De Silt, 

Hilversum,Baam,LarenenEemnes; 
• de hoofdvestigingen van de openbare 

bibliotheken in bovengenoemde gemeenten; 
-hetinfoITTLltiecentrum'Mobilion'van 

Rljkswaterstaatin'Utrecht; 
• de bibliotheek van het ministerie van 

Verkeer en Water5laat in Den Haag. 

, Hoe kunt u uw l:ienswijze kenbaar maken? 
De Minister van Verkeer en Watel}'taat nodigt u 
uit gedurende de termijn van de terinzagelegging 
uw zien5Wijze op deze Slartnotitie schriftehJk 
naarvoren te brengen. 
Uw schrifteJijke.zien5Wijze kunt u uiterlijk 14 juli 
2003 sturen naar: 

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaa~ 
A27, Plusrlrook Uuecht rkhting Eemnes, 
Posthus 30316, 2500 GH Den Haag. 

Mlnlsj;erievanVerkeerenWaterrtaat 

Ukuntookviainternetuwzienswijzekenbaar 
maken: www.in~praakvenw.n1. 
Indienudatwenrt,kuntuverzoekenom 
vertrouwelljke behandefing van uw pers90nlijke 
gegevens. 

Informatlebljeenkomst 
Op 25juni 2003 wordt in hetrestaurantlzalen-. 
centrum Groot Kievltsdal, Hill'ersumsestraatweg 19 
te Baarn, een informatiebijeenkomst georgani
seerd. Medewerkers van R.ijkswalerstaat staan 
van 19.30 uurtot22.00 uur klaar om uw vragen 
Ie beantwoorden. 

Wat gebeurt er met uw reactie? 
He! tnspraakpunt bundelt alie rea~ties en 
rtuurt deze onder andere naar de Minister 
van Verkeer en Waterrtaat, de Staal5secretaris 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer en de Commissie voor de 
miJieueffectrapportage. 
Mede op basis van de ingekomen zienswijzen 
stelt de Minister van Verkeer en Waterstaatde 
RichlJl)flenvoordemilieueffeetrapportageVa5!. 

Nadere infonnatie 
Zowelvoorhetaanvragenvaneenexemplaar 
van deStartnotitie als voorinlichtingenover 
de procedure kuntu contactopnemen methet 
InspraakpuntVerkeeren Water5laat, telefoon 
070 - 3519600. 

Voor het verki-iJgen van nadere informatie over 
de inhoudvan deStartnotitie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Communicatie van 
Rijkswaterstaatdirectle Utrecht, telefoon 
030- 60097 83. 

Rijkswaterstaat 

DE SPOEDWET 

WEGVERBREDING 

De Spoedwet wegverbreding 

maakt het mogeflJk om verschU

lende knelpunten ultde File 

Top 50 versneld aan te pakken. 

Deze wet vereenvoudlgt en 

bespoedlgt de proce<lures, waar

door de capadteltvan eeni'\.3.ntal 

hoofdwegen sncl kan 
worden vergrool Het gaat om 

relatJaf eenvoudlge Ingrepen, 

dIe snel effect hebben: mlnder 

ftles,m!ndertlJdvcrilesenmlnder 

ergernlsscn In hetverkeer. 

De wet heeft betrekklng op een 

beperkt aantal wegaanpasslng.en, 

r .. ~], 
/nspraakpunt 
Verkeer en Waurstaat 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie Plusstrook A27, Gorinchem-Noordeloos 
in de Staatscourant nr. 112 d.d. 16 juni 2003 

Van 16 jun! tot en met 14 ju/l2003 ligt de Startnotltle Phmlrook A27 Gorlnchem • Noordeloos te, Inzage, 
Oit project dootloopt een Inspraakprocedure ?vereenk.omsllg de Wet mllieubeheer. Deze procedure wordt do~rlopen ten behocve yan. de beslultvonnlng 

over een door de Minister van Verkeer en Waterstaat te nemen wegaanpasslngsbeslult In het kader van de Spoedwet wegverbredlng, 
Op grand van deze Inspraakprocedure kunt u tot en met 14 jull :2003 UW z]enswl/ze op de Inho'ud van bovengenoemde Startnotltle kenbaar maken. 

, Inspr~ak Startnotitie A27 . 
Piusstrook 'All Gormnchem· .. Noordeloc~ . 

, , . . -: ". . •.. ' , <., 

Achlttrgrond 
Op de oorte!ijke rijbaan van de A27 ten ncorden 
van het knooppunt Gorlnchem tr~den (met 
name) tiJdens "de ochtendspits vrijwe! dagelijks 
files op. Deze files slaan regelmatig terug tot in 
net knooppunt Gorinchem, waardoor verkeer op 
de A 15 wotdt gehinderd. Dit vormt de direde 
aanlelding om op de cortelijke rijbaan van de AJ..7 
direct tussen knooppunt Gorinchem en de aan· 
sluiting Noordeloos een·plusstrook In net kader 
van de Spoedwet wegveroreding te reaJiseren. 
Een plussUookIs een tiJdelijke extra rij5l:rook 
die tljdens de spits wordt opengerteld. 
Dezertrookwordtaan de linkerzljdevande 
bestaande rijbaan aangelegd. Op het kaartje in 
deze advertentie Is net traject aangegeven waar 
de pJumrook vcornen Is. 

De StartnotiUe 
De Staftnotitie vormt de eerrte fase van de 
procedure In het kadervan de Wet milieubeheer. 
Met het uitbrengen van deze Startnotitie maakt 
Rijkswaterstaat bekend dat een Milieu Effect 
Rapport (MER) wordt opgerteld. In dlt MER 
zullen de mifieueffecten van de voorgenomen 
wegaanpassing, In dit geval de pJusstrook A27 
Gorinchem - Noordeloos, nader worden onder
zocht. Het MER·dient yoor de besluitvorming 
over een nog nader door de Minirter van Verkeer 
'en Waterstaat te nernen wegaanpassingsbesluit 
in het kader van de Spoedwet wegverbreding. 
In de Startnolitie Is aarygegeven wat en hoe er 
in net MER onderzocht zaJ worden. 

Waar kunt u de Startnotitie Plusst:rook 
A2l Ciorinchem • Noordel.oos In<llen? 
De Startnotitie zal van 16 jllni 2003 tot en met 
14 juli 2003 gedurende'de regllliere openings
tijden ter inzage liggen op de volgenge locaties: 
• de gemeentehuizen van Gorinchern en 

Glessenfanden; 
• de hootdvestiglngen van de openhare 

bibliotheken in hovengenoemde gemeenten; 
• de bibli9theek van Rijkswaterstaatdirectle 

Zuid-Hcilland In Rotterdam en de bibliotheek 
van het hootdkantoorvan de Waterrlaat in 
Den Haag; 

• debibliotheek'van net ministerie van 
Veri<eer en Waterstaat in Den Haag. 

Hoe kunt u uw zienswijze.kenbaar makenl 
De Minister van verkeer en Waterstaat nodigt u 
uit gedurende de termijn van de terinzagelegging 
uwzienswijzeopdezeStartnotitieschriftelijk 
naar voren te brengen. Uw schriftelijlo:e zienswljze 
kunt u uilerlijk 14 jull1003 sturM naar: 

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat 
Plusstrook A27 GorifJchem - Noorde/oos, 
Porlbus 30316, 2500 GH Den Haag. 

MlnlrterievanverkeerenWaterstaat 

U kunt oak via Internet uw zienswijze kenbaar 
maJ<en: www;inspraakvenw.nl. 
Indieriudatwenst,kuntuverzoekenom 
vertrouwelljke behandeling van uw persoonlijke 
gegevens. 

Infonnatklbijeenkonut 
Op maandag 30 junl word! in het gemeentehufs 
van Giessenlanden, Groeneweg 33 te Hoomaar; 
een Informatiebijeenkornst georganfseerd. 
Medewerkers van Rijkswaterstaat staan van 
17.00 uur tot 19.30 llljr kl~ om uw vragen 
te beantwoorden. 

Wat gebeutt er met uw reactle7 
Het Inspraakpuntbundeltallereacties:en 
siuurt deze onder andere naarde Minirter 
vanVerkeer'enWaterstaat,deStaatssecretaris 
van Volkshulsvesting,. Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer en de Commissie voor de 
milieueffectrapportage. 
Mede op basis van de binnengekomen zjenswijzen 
stelt de Minister van Verkeer en Waterrtaat de 
Richtlijnen voor de milieueffectrapport.age vast. 

Nadere informatie 
voor het aaiwragen van een exemplaar van 
de StartnoUtie kunt u contact opnemen met 
het secretariaat, teJefoon 010 - 402 66 04. 

voor nadere informatie over de inhoud van 
de Stlrtnotitle kunt u contact opnemen met 
Rijkswaterstaat directie ZUld-Holiand, de heer 
E.P. van Leeuwen. telefoon 010 - 402 '61 87. 

Voor informatie over de Inspraakprocedure 
kuntuzichwendentothetlnspraakpuntVerkeer 
en Waterstaat, telefoon 070·3519600. 

Rijkswaterstaat 

bE SPOEDWET 

WEGVERBRfOING 

De Sp0edwet wegvethredlng 

maakt het mogellJk omve~chJl· 

lende knefpunten op het rlJksM 

wegennet versneld aaJ1 te pakken. 

Deze wet vereenvoudlgt en 

bespoedlgtde proceclures, 

waardoor de capacitelt van een 

aaJltaJ hoofdw~en snel kan 

worden vergroot. Het gout om 

relatlef eenvoudJge logrepen, 

dleslieJeffmhebberl:mlnder 

files, mlnder tI]dveriles en mlnder 

ergemlssen·lnhefverkeer. 

De wet heoft betrekkJng op een 

beperkt aantal wegaanpasslngen. 

Inspraakpunt 
Vtrlo:UT eTl w: • .ttrrtv.t 



BIJLAGE 2b 

Kennisgeving van de startnotitie Plusstrook Woerden-Gouwe 
in de Staatscourant nr. 112 d.d. 16 juni 2003 

Van 16 Jun! tot en rnet.14 Jull2P03 IIgt de Starinotltle Plusstrook A12 Woerden. Gouwe ter r/luge. 
Dlt project doorloopt cen Inspraak'procedure overeenkomstlg de Wet mlUeupeheer. Deze procedure wordt doorlopen.ten behoeve van de besluitvormlng 

over een door de MInIster van Verk~r ~11 Waterstaat te nemen wegaanpasslngsbeslult In net kader van de Sppedwet"wegverhredlng. 
Op grond van deze Inspraakprocedure kunt u tot en met 14.JuIl200~ uw zlenswlJle op de.lnheud van bovengenoemde StarinoUtle kenbaar maken. 

Acbtergrond 
Het wegvak Utrecht· Den Haag staat op 
nl/mmer 24 In de landelijke File Top 50. 
Op dat dee! van de A 12 treden vnjy.'el dagelijks 
-files op: in deochtendvooralrussen Gouda 
en het kno;.oppunt Gouwe; in de avond biJ de 
rijbaanversmaUing bij Woerden. Dit vormt de 
directe aanleiding om op dat deei in we.sieUjke 
richtlng £len piusrtrook In ~et kader van de 
Spo.edw~t wegverbreding te reaJiseren. 
Een pJusstrook is een tijdelijkeextra rij5l:rookdie 
tijdens de spits. wordt opengesteld. Deze strook 
wordtaan de linkerzijdevan debertaande 
rijba.an.aangeh~gd. Op het kaarlje in deze 
advertentie Is het traject aangegeven waar 
de plusrtrookvoorzienls. 

De Startnotitle 
De St.artnotitievonntde eeme fase van de 
procedure In'het kadervan de Wet milieubeheer. 
Met het uitbrengen van deze StartnotJtJe maakt 
R.ijkswJlterstaat bekend dat een Milieu Effect~ 
rapport (MER) wordt opgesteld. Oit MER dient 
voor de besiuitvonning over een nog nader door 
de Minister van Verkeer en Waterstaat te nemen 
wegaanpa5slngspesluit In het kader van de 
Spoedweg wegverbredlng. In dit MER zullen de 

milieueffecten van voorgenomen wegaanp<using, 
in dit geval de.piusrtrook AU Woerden • Gouwe, 
naderworden onderzocht. In de StartnotiUeis 
aangegeven wat en hoe er in het MER onder
zocht zal worden. 

Waar kunt u de Startnotitie 'Plussuook 
AU .Woerden - Gouwe Inzien? 
be Startnotltie zal van 16 Jun! tot en met 14 juU 
2003 gedurende de reguliere openingstljden 
ter inzage llggen op de voJgende io'caties: 
• de gemeentehuizen vim Bodegraven, Gouda, 

Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden; 
• de (hoofd)vestigingen van de openbare 

bibliotheken in bovengenoemde gemeenten; 
• de bibliotheken van Rijkswaterstaat directle 

Zuia-Holland in Rotterdam en van 
RiJkswaterstaat directie Utrecht In Nieuwegein; 

• de bibllotheek van de hoofddlrectie van 
Rijkswaterstaat in Den Haag; 

• de bibliotheekvan hetminirlerie vanVerkeer 
en Waterstaat in Den Haag. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
De Minister van Verkeer en Waterstaat nodigt u 
uit gedurende de termijn van de terlnzageiegglng 
uwzienswiJze opdeze Startnotltie smrlftelljk 

Mlnlsterie van Verkeer en Waterstaat 

naar.voren te brengen. Uw s.chriftelijke zienswljze 
kunt u utterlijk 14 juli 2003 sturen nadr: 

Inspraakpunt Verkeer en Watemaat, 
P/usstrook 1112 Woerden - Gouwe 
Pas/bus 30316, 2500 GH Def! Haag 

Ukunt.ookviaintemetuwziensv/ijzekenbaar 
maken: W\vw.inspraakvenw.nl. 
In~ien u dat wenst, kunt u verzoeken om 
v:ertrouwelijke behandeling·van uwpersoonlijke 
gegevens. 

Informatlebijeenkomn-
Op woensdag 2 Juli 2003 wordt in het gebouw 
van de Afdeling StadS\verkenvan de gemeente 
Gouda, Antwerpseweg 5 in Gouda, een Infor
matiebijeenkomst georganiseerd. Medewerkers 
van Rijkswaterstaat staan van 18.00 uur tot 
21.00 uur klaar om uw vragen te beantwoorden. 

Wat gebeurt er met uw Nattie? 
Het Inspraakpuntbunde!taJlereadies en 
stuurtdezeonclerandere naardeMinirlervan 
Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting, RUimtelijke Ordening en 
Milreubeheer en de Commlssle ~oor de milieu
effectrapportage. Mede op basis van de 
binnengekomen zienSWijzen.ste!t de Minister 
van Verkeer en Waterrtaat de RichtJijnen voor 
de milieueffectrapportagevasf:. 

Nadere informatle 
Voor het aanvragen van een exemplaar 
van deStartnotitie kuntu contactopnemen 
met Rijkswaterstaat Directie Zuid·Holland, 
seaetariaat, telefoon 010 - 402 6604. 
Voor nadere infonnatie over de inhoud van 
deStartnotitiekuntu contactopnemen met 
de heerAJ.J.M. van derUnden, tetefoon 
010- 402 67 03. 

Voor inforrnatie over de inspr~akprocedure kunt 
u zich wenden tot het InspraakpuntVerk.eer en 
Waterstaat, te!efoon 070.~ 351 96 00. 

Rijkswaterstaat 

DE SPOEDWET 

WEGVERBREDING 

De spoedwet wegverbredlng 

maakt het mogellJk om ve~cllll~ 

lendeknelpllnten ultde File 

Top 50 versrield aan til pakken. 

Deze wet vereenvoudlgt en 

bespoedlgt de procedures. 

wurdoor de capacltelt van tien 

aantal hoofdwegen snel, kan 

worden vergroot. Het gaat om 

rela.tlefeenvoudlge Ingrepen 

dIe snd effect hebben: 'mlndet 

fltes, mlndertlJdverilesen mlnder 

ergemlssen In het yerkeer. 

De wet h.eeft betrekldng op.een 

beperkt aantal wegaanpasslngen. 

rio)] Inspraakpunt 
Verkeeren Wat"utaat 



BIJLAGE 2c 

Kennisgeving van de startnotitie Plusstrook A28, Leusden Zuid-Al 
Hoevelaken in de Staats courant nr. 112 d.d. 16. juni 2003 

Van 16junl2oo3 tot en met 14 jull 2003 Ilgt de StartnotJtie AlB, Pfu$st1ook A28 leusden Zurd· A1 Hoevelaken, ter Intage. 
Het project doonoopt-een Inspraakprotedure overeenkomsllg de Wet mllleubeheer. Deze procedure wordt doorlopen ten-behoeve van de besJuitvonnlng 

over een nog nader door de·Mlnlster van Verkeer en Waterstaat te nemen wegaanpassfngsbeslult In het Wet van de Spoedwet wegverbredlng. 
Op grond van dete Inspraakprotedure kunt u tot en met 14 jull2003 uw llenswlJ"le op de Inh9ud van bovengenoemde Startno.title kenbaar m~en, 

Inspra~its,~~.tn~ti~i~' A28 ' 
PlllJlsstrcok A28 -Leus(j~rif luid Q }~1 Hoevei.m~{~1ffl 

Achtergrond 
De fotse fifevormlng op dit deel van de A28 
utrecht· Amemoort, pJaats 20 in de FiJe Top 50 
van 2002, vormt de dlrede aanlelding om de 
beue"ffende pJussUook in net kader van de 
Spoedwet wegveroreding te realiseren. Op net 
kaartjeJn deze advertentie Is hertraject aan¥ 
gegeven waar Cle plusstrook voomen is. 

08 Startnot;tie 
De Startnotitie vormt de eeme fase van de 
procedure in net kader van de Wet milieubeheer. 
Met het ultbrengen van deze S1artnotltie maakt 
Rijkswaterstaat bekend dat een Milieu Effect 
Rapport (MER) wordt opgesteld. Dit MER dient 
voor de hesluitvonning over een nog nader door 
de Minister van Verkeer en Wate1"5taat te nemen 

- ,'. . ~ ',' ~-

wegaanpasslngsbesluit in het kader van de 
SP.oodwet wegverbreding. In dit MER zunen de 
milieueffecten van de yoorgenomim wegaanpas
sing, In dit geval de Plusstmok 1\28 Leusden ,Zuid 
-A1 Hoeve}aken, naderwordenonderzocht. 
In de Startnotitle Is aangegeven wat en noe er 
In net MER onderzochtzai,worden. 

Waar kunt u de Startnotitie AJBr 
Pluntrook AlB Leusdl!n Zuld -
A1 Hoevelaken imienl 
De Startnotitie ligtvan 16juni2003 tot· en met 
14 juli 2003 gedurende de regullere openings
tijden terinzageopdevolgendelocaties: 
• de gemeentenuizen van Amersfoort, leusden 

en Nijkerk; 
• de hoofdvestigingen van de openbare 

bibliothekenin bovengenoemdegemeentenj 
• het informatiecentrum 'MobilIon' van 

Rljkswaterstaatin Utrecht; 
o de bibliotheek van hetministerievanVerkeer 

en Waterstaat In Den Haag. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar m;aken1 
De Minister vanVerkeeren Wate1"5taatnodigtu 
ui! gedurende de termijn van de terinzagelegging 
uwzienswijzeopdezeStartnotitieschriftelijk 
naarvorente brengen. 
UwschrifteliJke zlen!>'.'Iijzekuntu uiterlijk 14juli 
2003 sturen naar. 

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat 
P/ussirook A2B Leusden Zuid - A 1 Hoevelaken, 
Paribus 30316, 2500 GH Den Haag. 

Mlnisterie van Ver1<eer en Waterstaat 

U kunt ook via Intemel uw zienswijze kenbaar 
maJ.;en: www.inspraakvell\Y.nL 
lndienudatwenst,kuntuverzoekenom 
vertrouwe!iJke behandeUng van uw persodnlijke 
gegevens. 

Infonnatlebijeenkonut 
Op-l4 jun) 2003 wordUn het Congresqmtrum 
De Eenhoom, Koningin Wihelmlnalaan 33'te 
Amersfoort, een lnforrnatlebljeenkomst georgani
see rd. Medewerkers van Rijkswaterstaat staan 
van 19.00 uur tot 2.2.00.uur klaar om uw vragen 
te beantwoorden, 

Wat gebeurt er met uw reactle"l 
Het Inspraakpunt bundelt' alle reacties en 
stuurt deze onder andere naar de Minister 
vanVerkeerenWaterstaat,deStaatssecr~taris 
van VoJkshuisvesting, RuimteliJke Ordening 
en Milieubeheer en de Commissie voor de 
mifieueffectrapportage. 
Mede op basis van de ingekomen zienswijzen 
stelt de Minister van Verkeer en Waterstaat de 
Richtlijnen voor de milieueffectrapportage vast. 

Nadere informatie 
Zowel voor het aanvragen van een exempJaar 
van de startnotitie a1s veor Inlichtingen over 
de procedure kuntucontact opnemeomet het 
InspraakpuntVerkeeren Waterstaat,telefoan 
070 - 351 96 00. 
Voar het verkrijgen van nadere in~rrnatie over 
de inhoud van de Startnotltie kunt u contact 
opnemen met de afdel1ng Communicatle' van 
Rijk.swaterstaat dlrectie Utrecht. tele{oon 
030 - 600 97 83. 

Rijkswaterstaat 

DE SPOEOWET 

WEGVERSREDING 

De Spo~wet.wegverbreding 
maakt net mogellJk om vef"Schll .. 
lende knelpunten'ultde File 

Top ~O versneld un te pakken. 

Dezewetverunvoudigten 
bespoedlgt de pro~ures, waar· 

door de capacltelt van een aantal 

hoofdwegen snel lean 

worden vergrool Hat gaat om 
relaUet eenvoudlge Ingrepen, 

d,iesnei effecf.nebben:mlnder 

flJes,mlndertlJdvenJes.enmJnder 

ergemlssenIn hetverkeer. 

De wet heett hetrekklng op e'en 

beperkt aantal weg~passlng!ln. 

r. 
.. ~] 

/nspraakpunt 
_'Vetk«renWaterrtut 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemers: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal 
Rijkswaterstaat, Directies Utrecht en Zuid-Holland 

Bevoegd gezag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal 
Personenvervoer 

Besluit: Wegaanpassingsbesluit in het kader van de Spoedwet wegverbreding 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: COl.4 

Activiteit: De aanleg van plusstroken op de trajecten A12 Woerden - Gouda, 
A27 Gorinchem - Noordeloos, A27 Utrecht - Eemnes en 28 Leusden-zuid - Al 
Hoevelaken 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 16 juni 2003 
richtlijnenadvies uitgebracht: 29 augustus 2003 

Bijzonderheden: De Commissie adviseert in het MER aan te geven in welke 
mate en voor welke termijn de plusstroken een oplossing moeten bieden voor 
de gesignaleerde knelpunten, en welke plannen bestaan voor structurele aan
passingen aan de infrastructuur op de langere termijn (tot 2020). 

Aangegeven moet worden of, en zo ja waar, elders op het hoofdwegennet of 
het onderliggende wegennet (bijvoorbeeld op stedelijke in- en uitvalswegen), 
door de aanleg van de plusstroken, problemen met verkeerscongestie zullen 
ontstaan, verergeren of afnemen en welke maatregelen getroffen worden om 
de problemen te voorkomen of te mitigeren. 

Voor type-B projecten adviseert de Commissie gegevens over geluidhinder te 
presenteren indien een significante toe- of afname in geluidhinder verwacht 
mag worden ten opzichte van huidige situatie, of ten opzichte van de autono
me ontwikkeling. Identificeer daarbij de belangrijkste knelpunten en geef aan 
hoe (op termijn) zal worden voldaan aan de geldende grenswaarden voor ge
luidhinder. 

Waar mogelijke significante beYnvloeding door het voornemen van de Ecologi
sche Hoofdstructuur (EHS) plaatsvindt zal een passende beoordeling in het 
kader van het Tweede Structuurschema Groene Ruimte uitgevoerd moeten 
worden. 

Samenstelling van de werkgroep: 
drs. A.L. de Jong 
drs. J.G.M. van Rhijn (voorzitter) 
ing. D. Rooks 
drs. F.J.A. Saris 
ing. G. van der Sterre 

Secretaris van de werkgroep: dr. G.P.J. Draaijers. 





BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie specifieke plaats datum van 
reactie op ontvangst 
deelgebied Cie. m.e.r. 

1. 2003---- G.J.W. Hoogeveen 3 Bodegraven 20030625 

2. 2003---- F. Weimar 3 Alphen aan den 20030625 
Rijn 

3. 2003---- SyKAM 3 Gouda 20030625 

4. 2003---- H.M. Visser 3 Reeuwijk 20030625 

5. 2003---- M. Hofstede-Smit 3 Waarder 20030625 

6. 2003---- G.J.A. Stomphorst 3 Waddinxveen 20030625 

7. 2003---- Anoniem 3 - 20030625 

8. 2003---- H. van der Valk 3 Utrecht 20030625 

9. 2003---- G. Meijering 3 Gouda 20030625 

10. 2003---- A. Lozeman 4 Nijkerk 20030701 

11. 2003---- Anoniem 4 Leusden 20030701 

12. 2003---- J.Boks 4 Leusden 20030701 

13. 20030625 Gastransport Services 4 Groningen 20030701 

14. 20030624 H.J. van Roomen 4 Leusden 20030701 

15. 2003---- Cygnea Intermediair 2 Schoonhoven 20030701 

16. 2003---- Anoniem 2 -- 20030701 

17. 20030618 Anoniem 2 -- 20030701 

18. 20030619 Anoniem 2 -- 20030701 

19. 2003---- H.H.A.J. van de Vorst 2 Groenekan 20030701 

20. 2003---- J.H.I. Boks 2 Baarn 20030701 

21. 2003---- Drukkerij van der Hulst 2 Huizen 20030701 

22. 2003---- J.P.M. van Heesewijk 2 Blaricum 20030701 

23. 20030623 Nerdincklant Archeologische 2 Hilversum 20030701 
werkgemeenschap voor Ne-
derland 

24. 2003---- Anoniem 2 -- 20030701 

25. 20030624 Bert Berends 2 Utrecht 20030701 

26. 20030625 Gastransport Services 2 Groningen 20030701 

27. 200306-- C. Boer 2 Maartensdijk 20030711 

28. 2003---- R.R.M. Keet 2 Maartensdijk 20030711 

29. 20030---- J.D.W. Tellier 2 Maartensdijk 20030711 

30. 20030701 C.C.M. Elbers 2 Hollandsche Ra- 20030711 
ding 



nr. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

datum persoon of instantie 

20030704 H.C. Goossens en A.G.G. 
Goossens - Van Brenk 

2003---- anoniem 

20030703 R.E. Niehaus 

20030707 Familie D.C. Dijkhuizen en 
Familie I.G. Kruidhoed, me
de namens een aantal ande
re bewoners Goyergracht 
Zuid 

20030705 C. ten Feld 

200307-- Provincie Utrecht, dienst 
Wegen, Verkeer en Vervoer 

20030708 Stichting Stop Geluidhinder 
Maartensdijk 

20030708 Stichting Groenekans Lan
schap 

20030708 Estelle Kercher + handteke
ningenlijst bewoners Hol
landsche Rading 

20030708 Vereniging Utrechtseweg & 
Omgeving 

200307-- W. van Wees 

20030625 Gastransport Services 

20030702 P. Riemens 

20030708 Gedeputeerde Staten van 
Utrecht, dienst Wegen, Ver
keer en Vervoer 

2003---- P.A.F. van Bentum 

2003---- M.S. Bremer 

2003---- H.J.A. Collette 

20030710 W.J. Kors 

20030711 Hart voor Groen 

20030710 Natuur- en Milieu Federatie 
Utrecht, mede namens 
Stichting Natuur en Milieu, 
Natuurmonumenten In
spectie Noord-Holland en 
Utrecht en de Zuid-Holland
se Milieufederatie 

specifieke 
reactie op 
deelgebied 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Bijlage 4 pagina -ii-

plaats 

Groenekan 

Hollandsche 
ding 

Eemnes 

datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

20030711 

20030711 

Ra- 20030711 

20030711 

Hollandsche Ra- 20030711 
ding 

Utrecht 20030711 

Maartensdijk 20030711 

Groenekan 

Hollandsche Ra- 20030711 
ding 

Hilversum 20030711 

Maartensdijk 20030711 

Groningen 20030711 

Gouda 20030711 

Utrecht 20030711 

Hollandsche Ra- 20030715 
ding 

Hollandsche Ra- 20030715 
ding 

Maartensdijk 

Maartensdijk 

Maartensdijk 

Utrecht 

20030715 

20030715 

20030715 

20030716 



nr. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

datum persoon of instantie 

20030708 J.M. Weeber-van der Heide 

20030710 Watersnip Advies 

20030707 Bewonersvereniging De 
Twaalf Hoeven 

2003---- J. Tjarks 

20030625 Gastransport Services 

2003---- NV Duinwaterbedrijf Zuid
Holland 

20030709 T.J. Dalstra 

20030709 H. van Maurik 

2003---- BBA N.V. 

2003---- Transport en Logistiek Ne
derland 

20030709 Gemeente Zekerik 

20030710 Gemeente Gorinchem 

20030712 J. van Belle 

20030626 Hydron Midden Nederland 

20030714 Werkgroep Behoud Heuvel
rug 

2003---- Transport en Logistiek Ne
derland 

20030713 M. Richter 

20030712 J.B. Broers 

2003---- anoniem 

20030708 Provincie Utrecht, Dienst 
Wegen, Verkeer en Vervoer 

20030707 Stichting Heiligenberger-
deekdal 

20030710 Natuur- en Milieu Federatie 
Utrecht, mede namens 
Stichting Natuur en Milieu, 
Natuurmonumenten, In
spectie Noord-Holland en 
Utrecht, het Utrechts Land
schap en het Goois Natuur
reservaat 

20030714 Hydron Midden Nederland 

2003---- P.F.M. Buters 

2003---- Transport en Logistiek Ne
derland 

specifieke 
reactie op 
deelgebied 

2 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

Hollandse Rading 20030716 

Reeuwijk 20030716 

Gouda 20030716 

Amsterdam 20030716 

Groningen 20030716 

Voorburg 20030716 

Meerkerk 20030716 

Hoogblokland 20030716 

Breda 20030716 

Amsterdam 20030716 

Meerkerk 20030716 

Gorinchem 20030716 

Meerkerk 20030716 

Utrecht 20030716 

Hilversum 20030716 

Amsterdam 

Baarn 

Hollandse Rading 

Utrecht 

Amstersfoort 

Utrecht 

Utrecht 

Leusden 

Amsterdam 

20030716 

20030716 

20030716 

20030717 

20030717 

20030717 

20030717 

20030717 

20030717 

20030717 



nr. datum persoon of instantie specifieke plaats datum van 
reactie op ontvangst 
deelgebied Cie. m.e.r. 

76. 20030714 S.F. van der Weide en F. van 4 Amersfoort 20030717 
der Wolde 

77. 20030714 Bestuur Regio Utrecht, 2 Utrecht 20030722 
kruispunt van Nederland 

78. 20030714 Arriva Openbaar Vervoer 1 Rijsoord 20030722 

79. 20030718 Wijkteam Bloemendaal 3 Gouda 20030722 

80. 20030709 Actiegroep A12, mede na- 3 Gouda 20030722 
mens C. Broeder, Vereniging 
van eigenaren Koop-
ajourwoningen Gouda 

81. 20030708 97 eensluidende reacties 2 divers 20030711 

82. 20030708 Rijksdienst voor het Oud- 2 Amersfoort 20030907 
heidkundig Bodemonder-
zoek 

83. 20030708 Rijksdienst voor het Oud- 4 Amersfoort 20030709 
heidkundig Bodemonder-
zoek 

84. 20030704 Rijksdienst voor het Oud- 1 Amersfoort 20030708 
heidkundig Bodemonder-
zoek 

85. 20030708 Gemeente Bodegraven 3 Bodegraven 20030820 

86. 20030711 Gemeente Gouda 3 Gouda 20030820 

87. 2003----- Gemeente Reeuwijk 3 Reeuwijk 20030820 

88. 20030714 Intergemeentelijk Samen- 3 Gouda 20030820 
werkingsorgaan Midden-
Holland 

89. 20030711 Gemeente Waddinxveen 3 Waddinxveen 20030820 

1) reactie Plusstrook A27 Gorinchem-Noordeloos 
2) idem Plusstrook A27 Utrecht richting Eemnes 
3) idem Plusstrook A12 Woerden-Gouwe 
4) idem Plusstrook A28 Leusden-Zuid - Al Hoevelaken richting Hoevelaken 
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