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College van Gedeputeerde Staten 
van Flevoland 
T.a.v. de heer R.J. Krijnen 
Postbus 55 
8200 AB  Lelystad 

 

uw kenmerk uw brief ons kenmerk 
MPV/04.031513/A 18 januari 2005 1497-25/MF/ab 

onderwerp Doorkiesnummer Utrecht, 
Advies voor richtlijnen voor de Projectno-
ta/MER N23 Lelystad-Dronten   

(030) 234 76 22 4 april 2005 

 
Geacht College, 
 
De provincie Flevoland heeft het voornemen om een nieuwe autoweg aan te leggen tus-
sen Lelystad en Dronten, de N23 genaamd. De bedoeling is dat het een autoweg wordt 
met de mogelijkheid om er twee rijstroken per richting te realiseren met een maximale 
snelheid van 100 km/uur. De autoweg wordt in fasen aangelegd. Voor de besluitvor-
ming over vaststelling van het tracé van de N23 wordt een milieueffectrapportage (m.e.r) 
uitgevoerd.  
 
In Flevoland wordt een nieuwe spoorlijn aangelegd, de Hanzelijn. Het tracé van deze 
spoorlijn is vastgesteld. Het is de bedoeling om de autoweg N23 voor een groot deel ge-
bundeld aan te leggen met de Hanzelijn.  
 
Met bovengenoemde brief1 stelde u de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid om 
advies uit te brengen over de richtlijnen voor de Projectnota/milieueffectrapport (MER) 
ten behoeve van de besluitvorming. De adviestermijn ging van start met de kennisgeving 
van de startnotitie=Projectnota/MER2 op 25 januari 2005 in de Staatscourant en op 26 
januari 2005 in de Flevopost3. Hierbij bied ik u het advies van de Commissie aan. 
 
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.: verder 
aangeduid als de Commissie4. Het doel van het advies is om aan te geven welke informa-
tie de definitieve Projectnota/MER moet bieden om het milieubelang volwaardig in de 
besluitvorming te laten meewegen.  

                                                

1   Zie ook bijlage 1. 
2  Er is door de initiatiefnemer gekozen voor een aangepast traject waarbij de startnotitie tevens concept-

Projectnota/MER is. Het aantal inspraakmogelijkheden in deze procedure blijft overigens gelijk. 
3   Zie bijlage 2. 
4  Zie voor de samenstelling bijlage 3. 
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Voor zover nuttig en relevant staan in dit advies verwijzingen naar inspraakreacties en 
adviezen die de Commissie van u heeft ontvangen5.  
 
Omdat de Commissie voortbouwt op de startnotitie=Projectnota/MER, dient dit advies 
gelezen te worden als advies voor richtlijnen voor aanvullende informatie op het MER. 
Het herhaalt dus niet de onderdelen die voldoende zijn beschreven. De Commissie con-
stateert dat in de startnotitie=Projectnota/MER reeds veel informatie geordend bijeen is 
gebracht.  
 
Het advies is als volgt opgebouwd: 

1. Wat zijn hoofdpunten voor de Projectnota/MER? 
2. Welke informatie over beleidskaders behoeft nog aanvulling in de Projectnota/ 

Mer? 
3. Waarop dient de uitwerking van het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 

zich te richten? 
4. Welke milieuaspecten moeten in de Projectnota/MER nader worden beschreven? 

 
 
Ad 1.   Wat zijn hoofdpunten voor de Projectnota/MER? 
 
De Commissie beschouwt voor de Projectnota/MER de volgende punten als essentiële 
informatie voor de besluitvorming: 

 Het verschaffen van inzicht in het totaal van de huidige en toekomstige verkeers-
problemen in het gebied (verkeersveiligheid, intensiteiten, barrièrewerking) zoda-
nig dat daaruit nut en noodzaak van de N23 blijkt; 

 Het besteden van voldoende aandacht aan landschappelijke en ecologische 
aspecten; 

 Het weergeven van verandering in leefbaarheid waaronder luchtkwaliteit als 
gevolg van de N23; 

 Het nader uitwerken van een meest milieuvriendelijk alternatief;  
 Voor de overdracht van informatie in de Projectnota/MER aan besluitvormers, 

insprekers en anderen is daarin duidelijk kaartmateriaal en een goede samen-
vatting essentieel. De samenvatting, ook met heldere kaarten, moet zelfstandig 
leesbaar zijn voor een brede doelgroep en dient een goede afspiegeling te zijn van 
de inhoud van de Projectnota/MER. 

 
 

 
Ad 2.    Welke informatie over beleidskaders behoeft nog aanvulling in de Projectno-
ta/MER? 
 
De probleem- en doelstelling en het beleidskader, zoals beschreven in hoofdstuk 2, die-
nen in de Projectnota/MER te worden uitgebreid.  
 
Leg in de probleem- en doelstelling nut en noodzaak van de aanleg van de N23 uit. Ga 
hierbij in op de vraag of vanwege de beschikbaarheid van een goede treinverbinding (de 

                                                

5 Zie bijlage 4. 
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Hanzelijn) tussen Lelystad en Dronten automobilisten voor de trein zouden kiezen 
waardoor de noodzaak van een N23 juist lijkt af te nemen. Geef aan wat de wederzijdse 
invloed is tussen het gebruik van de Hanzelijn en het verkeer op de N23. Breng routes 
van busverbindingen in beeld samen met effecten van de N23 hierop.  
Is het mogelijk om door verbeteringen van het openbaar vervoer de aanleg van de N23 
minder noodzakelijk te maken? 
 
Geef in de hoofdtekst (en niet voornamelijk in de bijlage) het beleidskader aan toege-
spitst op de aanleg van de N23. Ga hierbij in op beleidsstukken met de N23 als onder-
deel van de oost-west verbinding Alkmaar-Zwolle. Onderbouw, naast de reservering in 
het provinciaal omgevingsplan, met (vastgestelde) beleidsdocumenten de aanleg van de 
nieuwe autoweg. Belicht hierbij de beleidsuitspraken die relevant zijn voor de realisatie 
van de N23. 
 
Geef voor het besluit tot vaststelling van het N23-tracé de procedure aan die daarbij 
wordt gevolgd. Ga tevens in op alle daarnaast te nemen (toekomstige) besluiten zoals 
bestemmingsplannen in de gemeenten Dronten en Lelystad6. Geef aan welke overheids-
organen betrokken zijn bij de te nemen besluiten en via welk tijdpad de besluitvorming 
naar verwachting plaatsvindt.   
  
 
 
Ad 3.   Waarop dient de uitwerking van het MMA zich te richten? 
 
De Commissie is van mening dat in de Projectnota/MER het wettelijk verplichte meest 
milieuvriendelijk alternatief (MMA) verder dient te worden uitgewerkt. Het MMA dient als 
een volledig alternatief te worden beschreven, inclusief mitigerende en compenserende 
maatregelen. Ook de milieueffecten dienen verder in beeld te worden gebracht.  
 
Een aspect dat voor het MMA moet worden beschreven is de plaats waar de N23 ter 
hoogte van Dronten wordt gesitueerd. Beschrijf voor het MMA tevens hoe de aanleg hier 
zal plaatsvinden. De Commissie vindt het beschrijven van (technische) oplossingen in-
clusief de bijbehorende uitvoeringswijze hierbij van belang.  
 
Een ander element dat een rol kan spelen bij de verdere uitwerking van het MMA is de 
uitvoering van de weg. Dit kan betreffen schermen, extra stil wegdek en een wegdek dat 
leidt tot lager energieverbruik, waardoor er sprake is van lagere CO2 en NO2 uitstoot. 
 
De Commissie adviseert om in het MMA bij het observatorium Robert Morris de moge-
lijkheid te onderzoeken van een iets verdiepte ligging van de weg. Geluidbelasting van de 
N23 en de Hanzelijn heeft invloed op de beleving van het observatorium. Onderzoek dit 
ook in het MMA en geef maatregelen aan. 
 
 

                                                

  6 Zie ook bijlage 4, nummer 15. Lelystad vraagt haar bestemmingsplannen te vermelden. 
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Ad 4.   Welke milieuaspecten moeten in de Projectnota/MER nader worden beschreven? 
 
Hoofdstuk 5 “Huidige situatie, autonome ontwikkeling en effecten” geeft al een redelijk 
compleet beoordelingskader. De Commissie adviseert in aanvulling hierop om aandacht 
te besteden aan de onderdelen: A. Verkeersveiligheid, B. Leefbaarheid, C. Landschap en 
natuur, D. Archeologie. 
 
 
A. Verkeersveiligheid  
 
De Commissie wijst erop dat er modellen zijn ontwikkeld die een beeld geven van de 
verkeersveiligheid van nieuwe of gereconstrueerde wegen. Gebruik deze om de verkeers-
veiligheid van de alternatieven en varianten onderling te vergelijken.  
 
De Commissie adviseert om de verkeersveiligheid7 in beeld te brengen op onderstaande 
punten in het tracé: 

 Bij menging van langzaam verkeer met snelverkeer op de geprojecteerde rotondes 
van de N23 bij Dronten. Ga in op maatregelen die de verkeersveiligheid bevorde-
ren. 

 Ga in op een eventuele aanpassing van het tracé bij Dronten, daar waar de N23 
met een “scherpe” bocht afbuigt van de Hanzelijn. Geef aan of het mogelijk is de-
ze bocht meer geleidelijk te laten verlopen. 

 Nieuwe verkeersstromen zullen gebruik maken van de Edelhertweg, waaronder 
landbouwverkeer. Onderzoek maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen.  

 
 
B. Leefbaarheid  
 
Lucht 
De Commissie is van mening dat de consequenties voor luchtkwaliteit als gevolg van de 
aanleg van de N23 meer aandacht behoeven. De Commissie constateert dat de grens-
waarde van maximaal 35 overschrijdingen per jaar van 50 microgram PM10/m³ als 24-
uurgemiddelde voor alle alternatieven en varianten wordt overschreden (tabel 5.18). De 
Commissie adviseert8 om in te gaan op alle mogelijke maatregelen om overschrijding van 
de luchtkwaliteitsnormen te verminderen en zonodig met andere partijen, bijvoorbeeld 
het Rijk, in overleg te treden om tot verbetering van de luchtkwaliteit te komen.  
 
Geluid  
De Commissie constateert dat, ondanks de aanleg van de nieuwe weg, er ten opzichte 
van de huidige situatie sprake is van een toename van het aantal geluidbelaste wonin-
gen. Geef aan op welke plaatsen de toename zich concentreert: is dat in een bepaalde 
woonkern of juist op woningen in het buitengebied9. Geef aan op welke manier geluids-
overlast kan worden voorkomen. 
 

                                                

  7  Zie ook bijlage 4, nummer 3, 6, 7, 8, 9 en 14. 
8   Dit mede in het licht van recente jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. Het 

betreft de uitspraak inzake de A2 Den Bosch-Eindhoven van 15 september 2004, zaaknr. 200401178 als-
mede de uitspraak inzake de A35 Almelo van 21 juli 2004, zaaknr. 200305714/1. 

  9  Zie ook bijlage 4, nummer 11. 
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C. Landschap en natuur 
 
Landschap 
De Commissie adviseert om met de initiatiefnemers van de Hanzelijn een gezamenlijk 
landschapsplan op te stellen voor spoor en weg. De notitie “Landschappelijke inpassing 
tracé N23 Lelystad-Dronten” uit maart 2005 geeft hiervoor een aanzet. Beargumenteer 
in de Projectnota/MER en het landschapsplan de landschappelijke vormgeving van het 
profiel van de weg.  
 
De Commissie adviseert het effect van de aanleg van de N23 naast de Hanzelijn voor de 
openheid van het landschap te visualiseren. Voor een aantal locaties is een nadere uit-
werking wenselijk. De bedoelde locaties zijn: observatorium Robert Morris10, de viaduc-
ten over de bundel Hanzelijn/N23, het deel waar de N23 langs de Rendiertocht ligt en 
het tracé-deel ten noorden van Dronten. Maak voor deze locaties meer gedetailleerde 
uitwerkingen op kaart waarbij fotomontages en/of computersimulaties een goed beeld 
kunnen geven van de toekomstige situatie. 
 
Bespreek het aspect lichthinder naar de omgeving. 
 
In de varianten met een N23 die ten noorden van Dronten in het noordelijk tracé komt 
te liggen, dient beschreven te worden hoe de gronden tussen de Dronterringweg en de 
N23 worden gebruikt of beheerd. 
  
Natuur  
Langs de Rendiertocht loopt het tracé van de N23 parallel met een ecologische ver-
bindingszone. De N23 kruist de zone in de meeste varianten bij de Dronterringweg. Be-
schrijf voor welke doelsoorten de zone wordt ingericht en op welke wijze het functione-
ren van de verbindingszone wordt gegarandeerd. 
 
De Commissie adviseert om aan te geven welke mitigerende en compenserende maatre-
gelen worden genomen om effecten op de natuur te beperken. Geef een beschrijving van 
de maatregelen die bij de N23 in samenhang met de Hanzelijn worden genomen.  
  
 
D. Archeologie 
Ga in op archeologische waarden in het gebied. Voor het gedeelte van de N23 dat vlak 
langs de Hanzelijn ligt, kan daarvoor teruggegrepen worden op het onderzoek dat voor 
de Hanzelijn is uitgevoerd. Voor het gedeelte van de N23 dat niet langs de Hanzelijn ligt, 
dient bureauonderzoek en waar nodig inventariserend veldonderzoek plaats te vinden11. 
 
 

                                                

  10   Zie ook bijlage 4, nummer 5 en 15. 
11  De provincie heeft aangegeven dat ze archeologisch onderzoek in uitvoering gaat nemen. Sluit hiervoor aan 

bij de reactie van de ROB, zie bijlage 4, nummer 2. 
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De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de tot-
standkoming van de richtlijnen voor de Projectnota/MER. Zij zal graag vernemen hoe u 
gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vast-
gestelde richtlijnen krijgt toegestuurd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
dr. ir. G. Blom 
Voorzitter werkgroep  
Projectnota/MER N23 Lelystad-Dronten 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen voor de Projectnota/ MER 

(bijlagen 1 t/m 4) 

 

 



 

 



 

 

BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 18 januari 2005 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in Staatscourant nr. 17 d.d. 25 januari 2005 

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland 
 
Bevoegd gezag: Provinciale Staten van de provincie Flevoland 
 
Besluit: Besluit tot vaststelling van het tracé  
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C01.2 
 
Activiteit: De aanleg van een nieuwe autoweg (N23) tussen Lelystad en Dron-
ten 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 25 januari 2005 
richtlijnenadvies uitgebracht: 4 april 2005 
 
Bijzonderheden:  
Voor de nieuwe autoweg N23 wordt door de provincie Flevoland een Project-
nota/MER opgesteld. De gemeenten Lelystad en Dronten kunnen als gelijk-
waardige partners met de provincie meedenken en meebeslissen over de in-
houd en het proces. Het is de bedoeling om de N23 voor een groot deel ge-
bundeld aan te leggen met de nieuwe spoorlijn in Flevoland, de Hanzelijn.  
 
De Commissie vraagt in haar advies met name aandacht voor: 

 Inzicht in nut en noodzaak van de N23; 
 Landschappelijke en ecologische aspecten; 
 Verandering in leefbaarheid waaronder luchtkwaliteit als gevolg van de 

N23; 
 Een uitgewerkt meest milieuvriendelijk alternatief; 
 Duidelijk kaartmateriaal in zowel MER als samenvatting.  

 
Samenstelling van de werkgroep: 
dr. G.J. van Blokland 
dr.ir. G. Blom (voorzitter) 
ir. E. Rumpff 
ir. J. Termorshuizen 
 
Secretaris van de werkgroep: 
mr. M.J. Monninkhof 
 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1.  20050210 Kamer van Koophandel Flevoland Lelystad 20050228 
2.  20050214 Rijksdienst voor het Oudheidkun-

dig Bodemonderzoek (ROB) 
Amersfoort 20050228 

3.  20050209 Algemene Vereniging voor dorpsbe-
langen Swifterbant 

Swifterbant 20050228 

4.  20050216 Waterschap Zuiderzeeland Lelystad 20050228 
5.  20050217 Stichting Flevo-landschap Lelystad 20050228 
6.  20050215 Animal Sciences Group Wagenin-

gen UR 
Lelystad 20050228 

7.  20050221 Afdelingsbestuur LTO Noord Dron-
ten 

Dronten 20050228 

8.  20050218 Praktijkonderzoek Plant & Omge-
ving Wageningen UR 

Lelystad 20050228 

9.  20050222 Fietsersbond, afdeling Flevoland Lelystad 20050228 
10. 20050222 Hippisch Centrum “De Hoeve” Lelystad 20050228 
11. 20050219 Bewoners Sprengerlaan Dronten 20050228 
12. 20050222 Gemeenteraad van Dronten Dronten 20050228 
13. 20050222 Ministerie van Verkeer & Water-

staat, directie IJsselmeergebied 
Lelystad 20050228 

14. 20050223 VNO NCW Midden Apeldoorn 20050303 
15. 20050224 College van Burgemeester en Wet-

houders van Lelystad 
Lelystad 20050303 

16. 20050223 Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit 

Utrecht 20050303 

17. 20050221 Bedrijfskring Biddinghuizen-
Dronten-Swifterbant 

Dronten 20050310 
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