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Al in 2005 is het voornemen tot het verbreden van

beide trajecten bekend gemaakt met het ter visie

leggen van de 'Startnotitie A2S Zwolle, Meppel',

Daarop heeft inspraak plaatsgevonden en zjjn

adviezen uitgebracht door wettelijke adviseurs.

Daarna hebben de ministers van Verkeer en Waterstaat

en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu,

beheer in oktober 2005 richtlijnen vastgesteid voor

een studie naar de verbredingsmogelijkheden. Ook is

antwoord gegeven op de ingediende inspraakreacties

en adviezen.

Op basis van die richtlijnen heeft Rijkswaterstaat

een Ontwerp,Tracébesluit (OTB) gemaakt met

daarin opgenomen het ontwerp van de verbreding,

inclusief de te treffen maatregelen.

Ook heeft Rijkswaterstaat het Miiieu Efect Rapport

(MER) afgerond. Door een tussentijdse wijziging van

de Tracéwet geldt voor de verbreding van de beide

A28-trajecten een verkorte procedure. Dat betekent

dat het OTB en het MER gelijktijdig ter visie worden

gelegd. Daarmee breekt een nieuwe fase aan in de

besluitvormingsprocedure, namelijk de inspraak-

procedure op het OTB/MER.

In deze publiekssamenvatting schetsen wij in grote

lijnen het OTB/MER. Zo worden het ontwerp,

de alternatieven en de milieuconsequenties daarvan

op hoofdlijnen beschreven. Op bladzijde 24 tot slot

wordt de inspraakprocedure uitgelegd.
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In Nederland kennen we de Tracéwet Jn deze wet is de besluitvorming rond grote infrastructurele

projecten vastgelegd Die hele besluitvorming leidt ulteindeirJk tot een door de minister van
Il : ~
..Verkeer en Waterstaat vastgesteld Tracébesluit waarmee het aan te leggen tracé vast staat
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Tracébesluit nog een beperkt aantal zaken aan te passen.
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Om te kunnen bepalen wat de miJleugevolgen zijn van een groot infrastructuurproject

als de verbreding van de A2S, moet voigens de wet een Milieu Efect Rapport opgesteld worden,

het MER Daarmee kriJgen de diverse milieubelangen een volwaardige plaats in de besluitvorming.
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In de Nota Mobiliteit uit februari 2006 wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde hoofdverbindingsassen

en andere verbindingen. De A2S is een hoofdverbindingsas. Op internationaal niveau is de A2S de schakel

in het wegennet tussen de Randstad, Noord,Ouitsland en Scandinavië. Op nationaal niveau verbindt de A2S

Oost'Nederland, de Randstad en Midden,Nederland met Noord-Nederland Verder is de A2S van regionaal

belang voor 'Zwolle Kampen Netwerkstad, En op lokaal niveau tenslotte, fungeert de A2S als stadsverdeelweg

voor het verkeer van Zwolle,

Dagelijks maken vele duizenden mensen gebruik van

de A28 om op hun werk te komen. En elke dag worden

vele tonnen goederen over deze route vervoerd.

Maar met de toename van het verkeersaanbod is

vooral de capaciteit van de A28 Zwolle, Meppel

in het geding. Nu al doen zich regelmatig files voor

op beide trajecten. En dat in beide richtingen.

Berekeningen die Rijkswaterstaat heeft gedaan,

tonen aan dat deze situatie er in de toekomst niet

beter op wordt. Naar 2010 toe zal de doorstroming

nog verder stagneren. Om maar niet te spreken over

de situatie in 2020,
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Met andere woorden, als Rijkswaterstaat nu geen

maatregelen neemt, komt de doorstroming in de

nabije toekomst verder in het gedrang. Daarom heeft

de minister van Verkeer en Waterstaat in overleg

met de bestuurders van Noord. en Oost-Nederland,

besloten de A28 Zwolle - Meppel tussen het knoop-

punt Hattemerbroek (ten zuiden van Zwolle) en de

aansluiting Zwolle-Zuid, hierna te noemen het zuidelijk

traject en tussen de aansluiting Ommen en knooppunt

Lankhorst (ten zuiden van Meppel), hierna te noemen

het noordelijk traject, in beide richtingen te verbreden

met één rijstrook. Zo ontstaat weer een situatie

waarbij het verkeer vlot en veilig kan doorstromen.

Het streven van Rijkswaterstaat is om het project

in 2012 klaar te hebben,
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Er ziin meerdere mameren om de cap'aCltelt van een

weg te vergroten. Dat kan bii voorbeeld door sflits-

stroken aan te leggen, Of door permanente extra

nistroken aan te leggen En natuurlJlk ziin altiid

combmaties van maatregelen mogelJlk Zoals alllid

hebben alle oplossmgen voor- en nadelen.

Daarom onderzoekt Riikswaterstaat rn een MER

altiid meerdere alternatieven om tot een goede

afweging van die voor, en nadelen te komen.

Zo ook voor de capaClteitsUltbreidmg van de A28.

Daarbii is onderscheid te maken in een nulaltemallef,

een voorkeursaltemallef, een benuttmgaltemallef

en een meest miiieuvnende/iik alternatief (MMA),

1'

Nulalternatief

Het nulalternatief beschrijft de situatie voor 2020

waartn er niets gebeurt. Aangezien hiermee de

problemen niet worden opgelost, is dit geen reëel

alternatief. Het nulalternatief dient vooral om

daarmee de effecten van de andere alternatieven

te kunnen vergelijken.

Voorkeu rsalternatief

Voor het noordelijk traject is er een voorkeur voor

een verbreding van de A28 van 2x2 naar 2x3 rijstroken

met een maximumsnelheid van 120 km/uur.

Het zuidelijk traject wordt in dit alternatief grotendeels

verbreed van 2x3 rijstroken naar 2x4 rijstroken met een

maximumsnelheid van 100 km/uur. Bij de aansluiting

Zwolle-Zuid is over een lengte van circa 900 meter

sprake van een verbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken.

Het bestaande traject met spitsstroken wordt met circa

500 meter zuidwaarts verlengd. Als de spitsstroken

open zijn, geldt daar plaatselijk een maximumsnelheid

van 80 km/uur.
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Benuttingalternatief

In het benuttingalternatief wordt voor het noordelijk

traject in beide rijrichtingen een spitsstrook aan de

linkerkant van de rijbaan voorgesteld, Het zuidelijk

traject is in dit alternatief gelijk aan het voorkeurs~

alternatief. In het benuttingalternatief wordt het

noordelijk traject om reden van verkeersveiligheid

voorzien van verkeerssignalering, camera's en

verlichting. De maximumsnelheid op dit traject is

buiten de spits 120 km/uur en als de spitsstroken

open zijn 100 km/uur.

Meest milieuvriendelijke alternatief (MMA)

Ook het MMA gaat uit van het verbreden van de

A28 zoals omschreven bij het voorkeursalternatief.

In het MMA bedraagt de maximumsnelheid ook

op het noordelijke traject 100 km/uur. Het MMA

beschrijft verder de situatie met overal de toepassing

van stil asfalt, het zogenaamde tweelaags Zeer Open

Asfalt Beton, afgekort ZOAB. De verlichting op het

zuidelijk traject wordt vervangen.



Samenvatting

Samengevat verschillen de onderzochte MER

alternatieven hoofdzakelijk in het wel of niet

permanent beschikbaar zijn van de extra rijstroken,

de maximumsnelheid en de toepassing van ZOAB

enlof twee laags ZOAB.I~¡~ Maximumsnelheid

Noord Zuid Noord Zuid

Nulalternatief Nee (2x2) Nee (2x3 + 2x2) 120 km/u 100 km/u

Voorkeursalternatief 2x3 2x4 + 2x3 120 km/u 100 km/u; ZOABI

+ 500 m extra bij open spits' Tweelaags

spitsstrook strook 80 km/u ZOAB

Benuttingalternatief 2x2 2x4 + 2x3 120 km/u; 100 km/u ZOABI

+ spitsstrook + 500 m extra bij open spits- bij open spits' Tweelaags

spitsstrook strook 100 km/u strook 80 km/u ZOAB

Meest milieu- 2x3 2x4 + 2x3 100 km/u 100 km/u Tweelaags

vriendelijk + 500 m extra bij open spits' ZOAB

alternatief (MMA) spitsstrook strook 80 km/u

EI

Conclusie

In het MER zijn alle alternatieven uitgebreid onderzocht op de aspecten doorstroming en

verkeersveiligheid, geluid, luchtkwaliteit, natuur en landschap, bodem en water en op externe

veiligheid. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het voorkeursalternatief, aangevuld met

verkeerssignalering op het noordelijk deel, het gewenste resultaat oplevert. Deze keuze is

in het OTB tot in detaii uitgewerkt.

leeswijzer

Bij de aanleg of aanpassing van een snelweg moet

voldaan worden aan allerlei wet- en regelgeving.

Vanaf bladzijde 12 vindt u een samenvatting

van de verschillende onderzoeken naar deze aspecten.

Maar eerst wordt het aTB verder beschreven.

~!:..:'.;",



r;mmCl~
~. -.. --- - - - . -

.

EI

Het iuideliik traieet tussen Hattemerbroek en de IJssel,
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Het Ontwerp-TracébeslUit A2S Zwolle, Meppel

beschriift het ontwerp van het tra¡eet tussen het

knooppunt Hattemerbroek (ten zuiden van Zwolle)

en de aansluiting Zwolle'ZUld, het zUldel1lk

traiect, en het traieet tussen de aansluiting

Ommen en knooppunt Lankhorst (ten zuiden

van Meppel), het noordeliik traiect. Ook geeft

het aTB de te nemen maatregelen, denk hierbii

biivoorbeeld aan geluidsschermen Het tra¡ect

van ruim 5 kilometer door Zwolle waar UI 2004

spitsstroken ziin aangelegd, maakt geen deel uit

'¥"..U:'

Noordelijk traject

Aansluiting Ommen, knooppunt Lankhorst

Het betreft hier grotendeels een verbreding van de

A28 van 2x2 naar 2x3 rijstroken over een lengte van

circa 15,4 kilometer. De rijbaan richting het noorden

tussen Staphorst-Noord en het knooppunt Lankhorst

\I¡dt Klaas Klool...æ

wordt gewijzigd in een rijbaan met 4 rijstroken die

zich bij knooppunt Lankhorst splitst in de richtingen

Leeuwarden en Groningen.
EI
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Zuidelijk traject

Knooppunt Hattemerbroek - aansluiting Zwolle-Zuid

Tussen het knooppunt Hattemerbroek en de afrit

ZwolJe~Zuid wordt de A28 over een lengte van circa

2,3 kilometer verbreed van 2x3 naar 2x4 rijstroken.

Ter hoogte van de aansluiting Zwolle-Zuid wordt de
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weg over een lengte van circa 0,9 kilometer verbreed

van 2x2 naar 2x3 rijstroken. De in 2004 aangelegde

spitsstroken in Zwolle worden circa 500 meter in zuide-

lijke richting verlengd tot aan het verbrede stuk 2x3.
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Optimaal gebruik middenbermen

Voor zowel het zurdeh¡k als het noordelijk traject

vindt de verbreding van de A2S hoofdzakehJk plaats

in de middenberm De bestaande geluidsschermen

kunnen blijven staan Alleen als de beschikbare ruimte

in de middenberm te beperkt IS, wordt uitgeweken

naar de zijbermen. Door optimaal gebruik te maken

van de bermen is het voor de verbreding van de

A2S niet nodig grond en/of opstallen aan te kopen.

Im
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Nu al staan er geluidsschermen langs de A2S.

Bijvoorbeeld tussen de aansluiting Zwolle,Zuld

. .. .-
Maar er worden ook nieuwe schermen aangelegd,

. . .... -... . . .

ZOAB zorgen dat het geluid van het verkeer

gereduceerd wordt

ZOAB

De verbrede A28 wordt straks deels voorzien

van een enkele laag ZOAB en deels van tweelaags

ZOAB. ZOAB heeft een aantal belangrijke voordelen

ten opzichte van gewoon asfalt. Zo voert ZOAB

onder andere regenwater beter en sneller af en is

het aanzienlijk stiller. Dat laatste voordeel wordt

nog eens vergroot bij tweelaags ZOAB.

.',



Maximumsnelheid

Op het noordelijk traject blijft de huidige

maximumsnelheid van 120 km/uur gehandhaafd.
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Verkeerssignalering

De verbreding van de A28 heeft een positieve invloed

op de doorstroming en daarmee op de verkeers-

veiligheid. Met verkeerssignalerjng kan dat effect nog

meer vergroot worden. Daarmee wordt het verkeer

gewaarschuwd voor ongevallen of voor beheer- en li

onderhoudswerkzaamheden aan de weg. Zo neemt

het aantal kop-staartongevallen naar verwachting

nog verder af. Om die reden is in het OTB voor het

noordelijk traject verkeerssignalerjng opgenomen.

lJl/
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Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid

-ij
i1

kan verlichting gewenst of noodzakelijk zIJn

1i¡.i.i.ÖIØam§4é'¡l'f.~~r;e1rr,,;e!ll!ttJm...
heeft wel een verstorend effect op de fauna

drnrdGDam""'f8.ii",mm
~"Ul¡'me!j..;r'¡lji.ämt
traject blijft de huidige verlichting uit oogpunt

th!lM'i4Aifl~eil~,Wi.
traject wordt in het kader van het OTB geen

extra verlichting geplaatst.



Goede mfrastructuur IS een noodzakeliike voorwaarde om de economie en de internationale

concurrentiepositie van Nederland te versterken. Dat staat te lezen m de Nota Mobiliteit.

Dat betekent om te beginnen dat wegen nu en m de toekomst berekend moeten zijn op

het groeiende verkeersaanbod Met andere woorden, de 'verkeersafwikkeling' moet goed ziin

Daardoor worden reis tiiden immers weer betrouwbaar en acceptabel De A28 Zwolle - Meppel

zoals die er nu bii ligt, scoort met name op' verkeersafwikkelmg een onvoldoende,
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Bij de bestudering van de verkeersafwikkeling op de

A28 Zwolle, Meppel is gekeken naar drie aspecten,

Dat zijn de reistijd tussen knooppunt Hattemerbroek

en knooppunt Lankhorst, zowel in als buiten de spits,

de verhouding tussen de capaciteit van een weg

en het verkeersaanbod (1/C,verhouding) en tot slot

de verkeersveiligheid.

De I/C-verhouding nader uitgelegd

De kwaliteit van de doorstroming op een weg wordt uitgedrukt in een zogenaamde I/C-verhouding

tijdens de maatgevende drukste spitsperiode. Daarbij staat de I voor de intensiteit, de hoeveelheid

verkeer die gebruik maakt van de weg. De C staat voor capaciteit, de hoeveelheid verkeer die een weg

kan verwerken. Bij een I/C-verhouding van 0,7 of minder is er sprake van een goede verkeersafwikkeling.

Met andere woorden, de kans op file is gering, Bij een IIC-verhouding van 1 of meer geldt dat er sprake

is van overbelasting. Files zijn dan onvermijdelijk.

Verkeersprognose 2020

Om nu en in de toekomst I/C-verhoudingen te kunnen

bepalen, hanteert Rijkswaterstaat een verkeersmodeL.

Daarmee is een betrouwbare verkeersprognose te

maken tot en met het jaar 2020.

Uit die prognose blijk dat de I/C-verhouding op de

A28 in 2020 rond de 1 schommelt. Dat wil zeggen

dat de A28 Zwolle - Meppel in 2020 overbelast is.

Tenminste, als er nu niets ondernomen wordt.



Verkeersintensiteiten 2006 en 2020 in motorvoertuigen per etmaal (werkdagjaargemiddelden)

Wegvak 2006 2020 (Na verbreding)

Zuidelijk traject 116,000 141,000

Hattemerbroek ' Zwolle-Zuid

Noordelijk traject 81.000 96.000
Ommen ~ Nieuwleusen

Reistijd

Met modelberekeningen kan ook de reistijd tussen

de knooppunten Hattemerbroek en Lankhorst

voorspeld worden. Voor dit traject van ongeveer

25 kilometer bedraagt de reistijd buiten de spits

ruim 15 minuten. Als er nu niets ondernomen wordt,

bedraagt die in 2020 op het drukste moment van

de dag ruim 23 minuten.

Effecten alternatieven op I/C-verhouding en reistijd

Hiermee voldoet de berekende reistijd in 2020 niet

aan de maximale streefwaarde uit de Nota Mobiliteit.

De streefwaarde voor de reistijd in de spits bedraagt,

volgens deze nota, maximaal 1,5 keer de reistijd buiten

de spits. In het OTB/MER is bekeken wat de effecten

van de alternatieven zijn op de I/C-verhouding en

de reistijd,

irØJYiehrm Voorkeursalternatief

Maatgevende

I/C,verhouding

Zuidelijk traject

0,82 0,821,00 0,82

Maatgevende

I/C-verhouding

Noordelijk traject

0,831,09 0,79 0,83

Reistijd in de

spits in 2020

(norm = 23 min,)

18 min.23 min. 19 min. 19 min.

Verkeersveiligheid

Op beide trajecten valt dan het hoge aandeel

kop-staartongevallen met letsel op. Daarnaast is

op het zuidelijk traject sprake van relatief veel flank-

ongevallen. Dit is het gevolg van invoegend en wevend

verkeer. Op het noordelijk traject vinden weer meer

ongevallen plaats waarbij maar één voertuig is

betrokken, de zogenaamde eenzijdige ongevallen.

Omdat een capaciteitsvergroting van de A28 tot een

betere doorstroming leidt, neemt het aantal files af.

Alleen daardoor al neemt de verkeersveilgheid toe.

Dat effect wordt nog verhoogd door de plaatsing

van verkeerssignalering op het noordelijk traject.

Die waarschuwt het verkeer voor ongevallen of

beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan de weg.

Zo kan het verkeer beter anticiperen waardoor het

aantal ongevallen naar verwachting nog meer afneemt.
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De Wet geluidhinder geeft de maximaal toelaatbare

waarden voor geluidsbelasting op de gevel van

woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen,

zoals ziekenhuizen en scholen. De in het onderzoek

betrokken woningen en andere geluidsgevoelige

bestemmingen worden kortweg als bebouwing

aangeduid, De Wet geluidhinder maakt onderscheid

tussen bebouwing die onder de saneringsregeling valt

en bebouwing die onder de aanpassingsregeling valt.

Sanering

Langs de A28 is bebouwing aanwezig waarvan de geluidsbelasting in 1986 hoger was dan 60 dB(A)

en die nog niet gesaneerd is. Hie, zijn dus tot op heden geen geluidsschermen geplaatst en/of

is geen gevelisolatie uitgevoerd 0

Aanpassing

Ook is er bebouwing die in 1986 een geluidsbelasting had kleine, dan 60 dB(A) of die na 1986 is

gebouwd, Vanwege de aanleg van geluidsschermen in Zwolle en Staphorst zijn er ook veel woningen

waarvoor eerder berekeningen zijn uitgevoerd en ook zogenaamde grenswaarden zijn vastgesteld.

Deze aanpassingssituaties worden in het onderzoek betrokken. Daarbij wordt gekeken naar de

toename tussen de nieuw berekende geluidsbelasting 2022 en de eerder vastgestelde waarde

of de (lagere) berekende geluidsbelasting in 2008, Pas als deze toename 2 dB of meer bedraagt

maakt de bebouwing deel uit van de aanpassingsregeling,



Criterium bij sanering

Voor de categorie bebouwing die onder de sanerings-

regeling valt, is onderzocht welke maatregelen

de toekomstige geluidsbelasting terugbrengen

tot de voorkeurswaarde van 48 dB of minder.

Hiervoor is het schermcriterium van toepassing.

Eerst wordt beoordeeld of een geluidsscherm

'doelmatig' is. Daarna wordt bekeken of het mogelijk

is het 'doelmatige scherm' in hoogte te verlagen

door stiller asfalt te gebruiken, De keuze valt op

een combinatie van een lager scherm en stiller asfalt

als de toekomstige geluidsbelasting niet toeneemt

en de kosten lager zijn.

Criterium bij aanpassing

Voor de bebouwing die onder de aanpassingsregeling

valt, is bekeken hoe de met meer dan 2 dB toegenomen

geluidsbelasting kan worden weggenomen. Hierbij is

het maatregelcriterium van toepassing. Dat houdt in

dat eerst wordt gekeken naar maatregelen aan de bron

zoals stiller asfalt. Zijn deze maatregelen niet afdoende

of niet 'doelmatig', dan wordt gekeken naar geluids-

schermen of naar een combinatie van maatregelen

aan de bron en geluidsschermen.

Hogere waarde

Blijkt het voor de sanerings- of aanpassingssituaties

op basis van de toepassing van de wettelijke

afwegingsregels niet mogelijk om de geluidsbelasting

terug te brengen tot de voorkeurswaarde, dan moet

de toekomstige geluidsbelasting van die bebouwing

worden vastgesteld, De Wet geluidhinder noemt dit

een hogere waarde voor de maximaal toelaatbare

geluidsbelasting, kortweg hogere waarde,

Akoestisch onderzoek

Doelmatigheidsafwegi ng

Het besluit tussen het wel of niet toepassen

van geluidsreducerende maatregelen als een

geluidsscherm of stil asfalt wordt gemaakt met

een doelmatigheidsafweging HierbiJ worden

de kosten van de maatregelen afgezet tegen

het geluidsreducerende effect. In het algemeen

kan gesteld worden dat het financieel niet

'doelmatig' iS nieuwe geluidsschermen te

plaatsen bij verspreid Irggende bebouwing.

Ook is het vaak niet 'doelmatig' bestaande

geluidsschermen te verlengen of te verhogen

als deze kunnen blijven staan.

Overige overwegingen

Op basis van stedenbouwkundige, verkeerskundige

of landschappelijke overwegingen wordt een 'doel,

matige' geluidsreducerende maatregel soms toch

niet gerealiseerd. Deze situatie is niet van toepassing

bij de verbreding van de A28. Andersom kan ook,

Dan wordt een niet-doelmatige geluidsreducerende

maatregel toch gerealiseerd, Dat is bijvoorbeeld

het geval als blijkt dat de geluidsbelasting in 2022

zonder maatregelen hoger is dan 68 dB, de gewenste

maximaal vast te stellen hogere waarde. Deze situatie

is wel van toepassing bij de verbreding van de A28,

IJ

Uitgangspunten akoestisch onderzoek

Het akoestisch onderzoek is verricht volgens de Wet geluidhinder en het Reken, en Meetvoorschrift Geluidhinder

2006. In dit rekenvoorschrift staat aangegeven hoe de berekeningen uitgevoerd moeten worden.

De berekeningen zijn gebaseerd op algemeen onderzoek en niet op onderzoeken of metingen ter plaatse.

Berekend is de geluidsbelasting op de bebouwing in:

1986, om te kijken of er sprake is van een zogenaamde saneringssituatie;

2008, minimaal een jaar voor de geplande wijziging;

2022, het tiende jaar na de openstelling van de aangepaste weg,
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Resultaten akoestisch onderzoek

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat er totaal

73 woningen binnen het onderzoeksgebied liggen,

waarvan de geluidsbelasting in 1986 hoger was

dan 60 dB(A) en waarvoor nog geen sanerings-

waarde is vastgesteld.

Aantal woningen waarbij sprake is van nog niet

afgehandelde sanering

Voor deze woningen zijn geluidsreducerende maat~

regelen onderzocht die de geluidsbelasting zoveel

mogelijk terugbrengen tot de voorkeurswaarde

van 48 dB. Omdat dit voor al deze woningen niet

'doelmatig' of mogelijk is, zijn er ook 73 hogere grens-

waarden vastgesteld. Daarnaast vallen 52 woningen

en 1 school onder de aanpassingsregeling.

Gemeente Aantal saneringssituaties

Aantal woningen of andere geluidsgevoelige

bestemmingen waarbij sprake is van aanpassing

Hattem 3
Gemeente Aantal aanpassingssituaties

Zwolle' 46
Hattem 0

Staphorst 24

Totaal 73
Zwolle' 11 + 1 school

Staphorst 41

* Deels zuidelijk en deels noordelijk tra;ect
Totaal Totaal 52 + 1 school

Geluidsreducerende maatregelen

Voor de 73 woningen met een nog niet afgehandelde saneringssituatie en voor de 52 woningen en 1 school

Ir waar sprake is van een overschrijding van de grenswaarde met tenminste 2 dB, is een gedetailleerde toets
aan de normen van de Wet geluidhinder uitgevoerd. Dit om te bepalen of geluidsreducerende maatregelen

de toekomstige geluidsbelasting van die woningen tot de grenswaarde terug kunnen brengen.

Op de rijbanen tussen knooppunt Hattemerbroek en de IJssel brug wordt een wegdek toegepast met minimaal de

akoestische kwaliteit van ZOAB. Op de rijbanen ten noorden van de IJssel brug wordt een wegdek toegepast met

minimaal de akoestische kwaliteit van tweelaags ZOAB. Voor deze weggedeelten is dit conform de huidige situatie.

De voegovergangen worden vervangen.
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Op de rijbanen tussen de aansluiting Ommen en de omgeving Markteweg en voor de rijbanen tussen de aansluiting

Nieuwleusen (zuidzijde) en Staphorst (zuidzijde) en voor de rijbanen ten noorden van het viaduct Klaas Kloosterweg

(Staphorst,noord) wordt een wegdek toegepast met minimaal de akoestische kwaliteit van ZOAB,

Geluidsschermen

De bestaande geluidsschermen bij Zwolle en Staphorst

blijven gehandhaafd. Voor 2 saneringslocaties aan

de noordzijde van de IJsselbug (weerszijden) is het

'doelmatig en kosteneffectief' om 3 geluidsschermen

te plaatsen, Dit geldt ook voor de oostzijde van de A28

nabij de aansluiting Nieuwleusen.

Geluidsschermen zuidelijk traject

Voor 3 andere saneringslocaties is de plaatsing niet

'doelmatig' maar wel noodzakelijk om te voldoen aan

de gewenste, ten hoogste vast te stellen grenswaarde

van 68 dB, kortweg een 68 dB'situatie. Verder wordt

voor 1 aanpassingssituatie een 'niet doelmatig' geluids-

scherm toch geplaatst om de anders optredende

overschrijding van meer dan 5 dB terug te brengen. IJ~I~
Oost 370 2

West 370 2

West 200 3

Op de IJssel brug aan weerszijde

Op het talud van de A28 nabij de Nilantsweg,

aansluitend op het nieuwe geluidsscherm

op de IJsselbrug

Geluidsschermen noordelijk traject

C.)im,¡mn ir !CR ~mi~mm ,.ml , i , .

West 100+ 100 2 Nabij de woningen Lichtmisweg 5 en 7,

vanwege een tweetal 68 dB situaties

Oost 350 2,5 Op het talud van de A28 en het viaduct over

de N377 nabij de aansluiting Nieuwleusen

West 74 2 Nabij de toerit Staphorst richting Zwolle

vanwege de aanpassingsregeling

West 410 2,5 Ten zuiden van de Klaas Kloosterweg,

vanwege een vijftal 68 dB situaties



Wat wordt met de maatregelen bereikt?

Van alle onderzochte bebouwing zijn geluids-

waarden berekend, Als de bebouwing wordt

verdeeld in een categorie tot en met 58 dB

en een categorie vanaf 59 dB, ontstaat het beeld zoals

in de onderstaande tabel is weergegeven.

. .. ... l~.'
... .. .'.1'

fI." . . ..

en maatregelen

Tot en met 58 d8 2419 2411 2454

11
Vanaf 59 dB 92 100 57

De maatregelen zorgen voor een verbetering. Vooral het aantal woningen in de hogere geluidsklasse neemt af.

Vast te stellen hogere waarden

In de onderstaande tabel is samengevat voor hoeveel woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen

hogere waarden worden vastgesteld.

Hattem 3 o

Zwolle 46 6 + 1 school

Staphorst 24 37

mi li 43 woningen en 1 school

Voor deze 116 woningen en 1 school worden,

indien nodig, maatregelen getroffen om te zorgen

dat het maximale geluidsniveau dat volgens

de Wet geluidhinder bij gesloten ramen binnen

mag heersen, niet wordt overschreden. Nadat het

Tracébesluit A28 Zwolle, Meppel is vastgesteld,

wordt een apart bouwakoestisch onderzoek ingesteld.

Dit om te bepalen of aanvullende gevelisolatie-

maatregelen nodig zijn en om vast te stellen welke

maatregelen dat dan zijn. De kosten van deze

maatregelen zijn voor rekening van Rijkswaterstaat.

De bewoners van de 116 woningen en de leiding van

de school krijgen hierover te zijner tijd nog nadere

informatie van Rijkswaterstaat.
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De Europese Unie heeft regels opgesteld voor de

maximale hoeveelheden die er van bepaalde stoffen

in de lucht mogen voorkomen. Die concentraties zijn

vastgelegd in grenswaarden, In 2013 mag bijvoorbeeld

het daggemiddelde (over een jaar) van fijn stof niet

boven de 40 microgram per kubieke meter komen.

EU-landen moeten zelf maatregelen nemen bij

een overschrijding van die grenswaarden.

Nederland hanteert hiervoor het onderdeel lucht,

kwaliteitseisen van de Wet milieubeheer d.d.

15 november 2007.

Beoordelingscriteria

Verkeer is één van de veroorzakers van luchtvervuiling.

Twee schadelijke stoffen in het verkeer overschrijden in

delen van Nederland de Europese normen. Dat zijn fijn

stof en stikstofdioxide,

m

Wat is fijn stof?

Fijn stof is de verzamelnaam voor in de lucht zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer.

Fijn stof wordt ook PM" genoemd, waarbij PM staat voor 'particulate matter' (stofdeeltje), Het inademen

ervan is schadelijk voor de gezondheid van mensen. Het slechtst zijn de heel fijne deeltjes die samenhangen

met verkeersuitstoot, zoals dieselroet. Fijn stof wordt uitgestoten bij alle vormen van verbranding

(zoals verbrandingsmotoren in het verkeer, elektriciteitscentrales, houtverbranding) en industrie. Fijn stof

bevat ook stoffen van natuurlijke oorsprong, zoals bodemstof en het onschadelijke zeezout. Tot slot ontstaat

fijn stof ook door chemische reacties tussen verschillende gassen in de lucht. In Nederland wordt ongeveer

15% van het fijn stof door menselijke activiteit veroorzaakt. Alleen voor dit gedeelte kunnen we maatregelen

tot vermindering nemen. Het gebruik van roetfilters in dieselmotoren is zo'n maatregel.

Wal is stikstofdioxide?

Stikstofdioxide (NO,) is een gas dat bij langdurige blootstelling schadelijk kan zijn voor de longen.

In Nederland wordt het voor een groot deel door het autoverkeer geproduceerd. Het zit in uitlaatgas,

maar ontstaat ook door een reactie van stikstofmonoxide (NO, eveneens een bestanddeel van uitlaatgas)

met ozon. De stof is dan ook een belangrijke indicator voor de luchtverontreiniging door verkeer.

Bij benzinemotoren kan een driewegkatalysator de uitstoot van stikstofdioxide sterk verminderen.



Resultaten onderzoek luchtkwaliteit

In het onderzoek luchtkwaliteit is berekend wat

de luchtkwaliteit in het onderzoeksgebied is in

de ¡aren 2013 en 2020. Zowel de emissies (uitstoot)

als de concentraties van N02 en PM10 zijn berekend.

De berekende concentraties zijn getoetst aan de

geldende normen.

Overige stoffen

Voor overige stoffen zoals zwaveldioxide,

koolmonoxide, lood en benzeen, is het verschil

tussen de norm en de som van de bijdrage van

het wegverkeer en achtergrondconcentraties

(stollen die al aanwezig zijn in de lucht) zo groot,

dat een overschrijding van de grenswaarden

redelijkerwijs uit te sluiten is.

EI

Conclusie

Op grond van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de grenswaarden niet worden

overschreden De omgeving rond Zwolle 15 relatief schoon en de te verwachten algemene

ontwikkelingen leveren een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit.
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In het aTB/MER zijn de

verschilende alternatieven

getoetst aan Europese,

nationale en regionale

richtlijnen, wetgeving

en beleidsvoornemens.

Voorbeelden daarvan zijn

de Vogel, en Habitatrichtlijn,

de Natuurbeschermingswet,

de Flora- en faunawet

en de Nota Ruimte.

BI

75
Legenda

- Autosnelweg

Hoofdwegen

Bebouwd gebied

Bos

Overig bodemgebruik

Water

Spoorlijn

.. Ecologische

verbindingszone
// / Provinciale ecologische

hoofdstructuur

----

iS Vogelrichtlijngebieden

o Habitatrichtlijngebieden

o Grondwater,

beschermingsgebieden
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Relevante natuurgebieden die rondom de A28 liggen,

zijn de IJssel bij het zuidelijk traject en De Ruiten/

Tolhuislanden en de Vecht bij het noordelijk traject.

Het MER geeft aan dat er zich hier geen knelpunten

voordoen bij de verbreding van de A28. Ten aanzien

van het extra gebruik van de midden- en zijbermen

doen zich geen problemen voor. Er komen daar

geen beschermde planten- en diersoorten voor.

Verstoring door verlichting

Verlichting heeft een verstorend effect op de fauna

en het landschapsbeeld. Daarom wordt hier zorgvuldig

mee omgegaan. Het zuidelijke traject blijft verlicht.

Dit vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.

Voor het noordelijke traject zijn er op dit moment

geen zwaarwegende motieven om tegelijk met

de verbreding permanente verlichting te plaatsen.

Verstoring door geluid

In het OTB/MER is verder de mogelijke verstoring

door geluid voor (weide-)vogels onderzocht.

Daaruit blijkt dat er geen sprake is van een

significante verslechtering. Voor de situatie bij

de IJssei en De Ruiten/Tolhuislanden is sprake van

een verbetering. Dit komt door de uitvoering van

de voorgestelde geluidsreducerende maatregelen.

Landschap

In het aTB zijn 8 nieuwe geluidsschermen opgenomen.

Maar het aTB voorziet niet alleen in geluidsschermen

maar ook in verkeerssignalering op het noordelijke

traject, in barriers in de middenberm bij de aan-

sluitingen Zwolle-Zuid, Nieuwleusen en Staphorst

en in het plaatsen van extra vangrails. Het aTB/MER

geeft aan dat deze maatregelen een beperkte extra

verstoring van het landschap opleveren.
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Het OTB/MER geeft aan dat de effecten van

de verbreding van de A28 op bodem en water

beperkt zijn. Per saldo levert de verbreding van

de A2S op dit onderdeel weinig verschil op met

de huidige situatie. Dit ondanks de toename

van het verharde oppervlakte en een aanpassing

van de riolering.

In overleg met betrokken partijen als de provincie

Overijssel, het waterschap Groot Salland,

de gemeente Zwolle en Vitens worden voor het

traject tussen de noordzijde van de IJsselbrug en de

aansluiting Zwolle-Zuid verbeteringen doorgevoerd

voor het grondwaterbeschermingsgebied Engelse

werk. Deze verbeteringen hebben betrekking

op het afstromend water naar de bodem.
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Vf// kan komen, Dit rIico voor omwonenden wordt gevat onder het begf/p externe veliigheid wat twee

begf/ppen kent. Dat zfin het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisco (CR), In het OTB/MER

is het vervoer van gevaar"ike stoffen over de verbrede A28 getoetst aan de hiervoor geldende normen.

Plaatsgebonden risico (PR)

Het PR is de jaarlijkse kans dat een persoon die

onafgebroken en onbeschermd op één plaats langs

de transportioute verblijft, komt te overlijden als

gevolg van een incident met het vervoer van gevaarlijke

stoffen op die plaats. Daarbij geldt, hoe verder die

persoon van de weg afstaat, hoe kleiner het risico.

In relatie tot de verbreding van de A28 geldt een

grenswaarde van 1 op één miljoen keer per jaar.

Groepsrisico (GR)

Het groepsrisico geeft de kans aan dat een groep

personen overlijdt als gevolg van een ongeval met

gevaarlijke stoffen, De hoogte van het GR wordt

mede bepaald door het aantal mensen dat in de buurt

verblijft. Anders dan bij het plaatsgebonden risico geldt

hiervoor geen grenswaarde maar een oriënterende

waarde. De toetsing van het GR aan de oriënterende

waarde is bedoeld om de toelaatbaarheid van de

verbreding van de A28 te kunnen beoordelen.

Conclusie

De conclusie van de onderzoeken is dat de verbreding

van de A28 de grenswaarde van het plaatsgebonden

risico (PR) en de oriënterende waarde van het groeps-

risico (GR) niet overschrijdt. Uit het oogpunt van externe

veiligheid is het daarom niet nodig om in het kader van

de verbreding van de A28 extra maatregelen te nemen.
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De minister van Verkeer en Waterstaat stuurt

het OTB/MER A28 Zwolle - Meppel aan de betrokken

overheden als de provincies Gelderland en Overijssel,

de gemeenten Zwolle, Hattem en Staphorst en de

waterschappen Groot Salland en Veluwe, Ook de

gebruikers van woningen en andere geluidsgevoelige

bestemmingen waarvoor hogere grenswaarden

vastgesteld zijn, ontvangen het OTB/MER,

.. --

Daarna wordt het GTB/MER zes weken ter inzage

gelegd bij:

het provinciehuis van Gelderland (Arnhem)

en Overijssel (Zwolle);

de gemeentehuizen van Hattem, Zwolle en Staphorst;

de kantoren van de waterschappen Groot Salland

(Zwolle) en Veluwe (Apeldoorn);

het kantoor van Rijkswaterstaat Oost,Nederland

(Arnhem) en de ministeries van Verkeer en Water-

staat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

en Milieubeheer (beide in Den Haag),



Reageren:

Gedurende zes weken, met ingang van de dag van de ter inzage legging, kan iedereen zijn of haar

zienswijze over het OTB/MER A28 Zwolle,Meppel naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als

mondeling.

Schriftelijk kunt u uw zienswijze, tijdens de inzage termijn, versturen aan:

Inspraakpunt

A28 Zwolle,Meppel

Postbus 30316

2500 GH Den Haag

Ook kunt u, tijdens deze termijn, uw zienswijze indienen via de website: www.inspraakpunt.nl

Mondeling kunt u uw zienswijze indienen tijdens twee informatieavonden en een hoorzittng.

Deze bijeenkomsten worden tijdens de inzage termijn gehouden.

Tracébesluit

Mede aan de hand van de binnengekomen inspraakreacties neemt de minister van VenW samen met de minister

van VROM het definitieve Tracébesluit.

Beroep

Na ondertekening wordt het Tracébesluit A28 Zwolle,

Meppel ter inzage gelegd. Belanghebbenden die

zienswijzen hebben ingediend op het Ontwerp-

Tracébesluit ontvangen het Tracébesluit en kunnen

binnen zes weken na de bekendmaking van het

Tracébesluit beroep aantekenen bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dat geldt ook voor een ieder die redelijkerwijs niet

verweten kan worden dat hij of zij geen zienswijze

heeft ingediend op het Ontwerp,Tracébesluit.

Daarna is het woord aan de rechter. Die beslist

als enige en hoogste instantie over de ingestelde

beroepen.
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'Om onze taak goed uit te kunnen voeren zet Rijks-

waterstaat dagelijks een scala aan middelen in, aldus

Van Beuzekom. Zo gaan onze weginspecteurs iedere

dag de weg op in hun bekende gele patrouilleauto's.

Ze inspecteren de staat van de weg, maar ze treden

ook op bij calamiteiten. Bijvoorbeeld als een auto pech

heeft ol als er een aanrijding heelt plaatsgevonden.

Verder beschikt Rijkswaterstaat over een aantal

verkeerscentrales. Onze medewerkers daar houden

de rijkswegen nauwlettend in de gaten. Doet zich

een calamiteit voor, dan nemen ze direct maatregelen

zoals met informatiepanelen boven en naast de weg

het verkeer aanwijzingen geven.'

Toekomst

Maar daarmee houdt de zorg van Rijkswaterstaat voor

het Rijkswegennet niet op, 'Integendeel', vertelt Van

Beuzekom. 'Het is daarnaast ook onze taak om het

wegennet klaar te maken voor de toekomst. Eén van

onze opdrachten die we van de minister van Verkeer en

Waterstaat hebben gekregen, is om de lileproblematiek

aan te pakken. Hoe we het ook wenden of keren,

het verkeersaanbod neemt in de toekomst toe.

Daarom ontwikkelt Rijkswaterstaat voortdurend plannen

om het wegennet op slimme wijze uit te breiden of aan

Interview Aart van Beuzekom
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'Als Riikswaterstaat hebben we onder andere de

zorg voor een veihge en vlotte doorstroming op het

Nederlandse Riikswegennet. Met andere waaiden,

onze taak is om ervoor te zorgen dat weggebruikers

vlot en veilig van A naar B kunnen reizen'
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te passen. Bijvoorbeeld door het aanleggen van

spitsstroken op drukke trajecten, zoals we dat in 2004

op de A2S in Zwolle hebben gedaan.'

I nformatiebijeen komsten

'Over de A28 gesproken, prognoses wijzen uit dat

ook de A2S tussen Zwolle en Meppel tijdens de spits

verder overbelast zal raken als we nu geen actie

ondernemen', aldus Van Beuzekom. 'Daarom heeft

Rijkswaterstaat plannen ontwikkeld waarin een

betere doorstroming centraal staat. In deze publieks-

samenvatting leest u daar meer over, Onze plannen

om de A2S te verbreden leiden ertoe dat de weg straks

weer op haar taak berekend is. Uiteraard houden we

daarbij rekening met omwonenden van de A28.

We doen er alles aan om bijvoorbeeld de geluids-

overlast binnen de geldende wettelijke normen te

houden met geluidsschermen en geluidsabsorberend

aslalt.

Wilt u daarover meer weten, dan nodig ik u van

harte uit voor de informatiebijeenkomsten die

Rijkswaterstaat organiseert. Meer informatie over data,

plaats en tijdstip van deze bijeenkomsten vindt u in

de begeleidende brielol op www.rijkswaterstaat.nl.


