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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

In Ede-Oost staan er grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen op de agenda. In dit kader is er voor Ede- oost
een masterplan opgesteld. Het masterplan Ede-OostlSpoorzone beschrijft de integrale kwaliteit van
gewenste ontwikkelingen op de verschilende locaties. Ook de hierbij gewenste verkeerstructuur is in het
masterplan beschreven waarbij naast de verkeersontsluitende kenmerken, ook de stedenbouwkundige
inpassing van de infrastructuur is onderzocht. In het Masterplan spreekt de gemeente Ede de voorkeur uit
voor één van de varianten van de Parklaan. Naast deze interne ontsluiting is ook aangegeven dat de
verbinding naar de A12 verbeterd dient te worden. Verkeersonderzoek in de Masterplanfase naar de
gewenste verkeersstructuur voor Ede heeft aangetoond dat de huidige infrastructuur in Ede onvoldoende
capaciteit heeft om het verkeer in de toekomst te kunnen afwikkelen. Wanneer daarbij ook het extra verkeer
naar de te ontwikkelen woningen en kantoren in Ede-oost over de bestaande oost-west verbindingen in Ede

bijkomt geeft dit grote problemen,

In Ede is er veel discussie over de toekomstige hoofdwegenstructuur (HWS). De HWS is er op gericht om
gebieden en functies binnen de gemeente optimaal bereikbaar te houden. Het structuurplan Infrastructuur
Ede-Oost beschrijft de wijzigingen in de huidige HWS die hieivoor nodig zijn aan de oostkant van Ede.

GWPEde
In het Gemeentelijk Verkeer en Veivoer Plan Ede (2005) is hierover gerapporteerd in de vorm van een
netwerk en aantal beleidsspeerpunten. Onderstaande figuur geven de gebiedsontsluitingswegen binnen de
bebouwde kom aan.
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Gebiedsontsluitingswegen binnen bebouwde kom (conform hoofdwegenstructuur 1999)
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In het GWP zijn verschilende beleidsspeerpunten genoemd waarvan er een aantal voor dit
structuurplan van belang zijn

. Afstemming tussen ruimtelijke ontwikkeiingen en hoofdwegenstructuur

. Inbreng regionale en bovenregionale bereikbaarheid (betreft o,a, betrokkenheid in

verbreding van de A12)
. Verdubbeling N224 (tussen de Proosdijerveldweg en de A30)

. Oostelijke Randweg en aansluiting A 12

. Toekomstige afwaardering N224 Ginkelse Heide

Met betrekking tot het beleidsspeerpunt Oostelijke randweg en aansluiting A12 is het volgende
gerapporteerd,

Het is zeer gewenst een aantal zaken met betrekking tot verkeersafwikkeling in Ede-Oost te onderzoeken.
Het betreft een onderzoek naar de tracérnogelijkheden, maar ook naar de effecten op de bereikbaarheid
en leefbaarheid van de aanleg van diverse verkeersvarianten, en het verkrijgen van inzicht in eventuele
aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld: welke maatregelen moeten genomen worden op de
Klinkenbergerweg), De ontwikkelingen hebben betrekking op het ENKA-terrein, de defensieterreinen, de
spoorzone, maar ook in het kader van de Toekomstvisie Ede-stad. De realisatie van de benodigde
infrastructuur maakt integraal onderdeel uit van het Masterplan Ede-Oost.

Bij de ontsluiting van Ede-Oost is een verbinding met de A 12 noodzakelijk om zodoende in een goede
bereikbaarheid van de ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen voorzien. Bij de studies zal daarom rekening
gehouden worden met de maatregelen die in het kader van de Spoedwet A 12 worden gerealiseerd

(aanleg van plusstrook en weefvakken). De nieuwe oostelijke ontsluiting zal onderdeel gaan uitmaken van
de hoofdwegenstructuur, en tevens de onderdelen van de bestaande HWS beïnvloeden. De toekomstige
functie van de K1inkenbergerweg of de N224 via de Ginkelse Heide is hiervan bijvoorbeeld afhankelijk,
maar ook de verkeersdruk op routes als de Edeseweg/Bennekomseweg, EmmalaanlTooroplaan en

Raadhuisstraat.

De HWS, die Is opgenomen in het GWP, is in 1999 ontwikkeld, In die tijd was de ontwikkeling van de
gebieden in Ede-Oost nog niet aan de orde. Wel was de aanleg van de HSL-Oost actueel. Dit betekende
voor Ede een spoorverdubbeling die ondergronds gerealiseerd zou worden. Dit gaf ook mogelijkheden voor

de weginfrastructuur, een ontsluiting aan de Oostzijde van Ede naar de A 12 kon gelijktijdig gerealiseerd
worden. Deze zogenaamde Hartogsvariant kwam ook naar voren doordat Rijkswaterstaat destijds duidelijk

aangaf dat een nieuwe aansluiting bij de Edeseweg geen optie was. Een aansluiting op die locatie zou te
dicht bij de bestaande aansluiting liggen,

Inmiddels liggen de verhoudingen anders gezien, het afblazen van HSL-Oost, de stringentere
Natuurwetgeving en nieuwe richtlijnen als onderdeel van het aansluitingenbeleid van Rijkswaterstaat.

Het beleidsspeerpunt ten aanzien van de afvaardering van de N224 was sterk ingegeven door het beleid van
de provincie Gelderland. In het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan (PWP) is opgenomen dat de provincie
Gelderland de mogelijkheden voor afwaarderen van N224 onderzoekt. Inmiddels is duidelijk dat van afsluiting
van de N224 geen sprake zal zijn. Zowel de provincie Gelderland als Rijkswaterstaat hebben aangegeven
dat het belang van deze verbinding te groot is (alternatief voor A 12 bij calamiteiten bijvoorbeeld),

Masterplan Ede.Qost
Bij het opstellen van het Masterplan Ede-Oost is als randvoorwaarde meegenomen dat de N224 als route
behouden blijft. Het masterplan voorziet in een nieuwe ontsluitingsweg in Ede-Oost (de zogenaamde
Parklaan). Hierbij is de voorkeur uitgesproken voor de zogenaamde binnendoor-binnendoor variant

(Parklaanvariant 4). In het masterplan wordt tevens gesteld dat de Parklaan een aansluiting moet krijgen op
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de A 12. Hierbij wordt aangestipt dat er verschillende alternatieven zijn en dat deze in een integrale
alternatieven studie onderzocht moeten worden.

MER Ede.Qost
Om de ruimtelijke ontwikkeling in Ede-Oost mogelijk te maken is in 2006 een m.e.r. procedure gestart voor
Ede - Oost. Een belangrijk onderdeel van deze procedure is de ontsluitingsstructuur van Ede - oost en een
betere verbinding naar de A 12. Het in het GWP gevraagde onderzoek naar de oostelijke Randweg en de
aansluiting A 12, en het mogelijk afwaarderen van de N224 over de Ginkelse Heide is daarmee onderdeel
geworden van deze procedure.

In het MER zijn 4 parklaanvarianten voor Ede-Oost en 17 aansluitmodellen naar de A 12 onderzocht. Na
een trecheringsfase zijn 6 alternatieven overgebleven. In het MER zijn de mileu- en verkeerseffecten van
de 6 overgebleven alternatieven beschreven en is een meest-milieu-vriendelijke alternatief (MMA)
gekozen, In het MER wordt geen voorkeursa!ternatief (VA) gekozen,
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Structuurplan infrastructuur Ede-Oost
Gezien het nadrukkelijke belang van de infrastructurele elementen in Ede-Oost heeft de gemeente Ede er
voor gekozen om een structuurplan Infrastructuur op te stellen. Het structuurplan Ede-Oost beschrijft de
ruimtelijke, verkeerskundige en financiële consequenties van de ontsluitende infrastructuur en de naar de
A12 verbindende infrastructuur. Een voorkeur voor één van de in het MER beschreven alternatieven wordt
dan ook bepaald in het kader van dit Structuurplan. Het structuurplan is een ruimtelijk plan in de zin van de
Wro waarmee de MER Ede Oost het besluitvormingsproces kan doorlopen.

Bestemmingsplannen
De gekozen ontsluitingsstructuur en de inrichting van de woon- en werklocaties van Ede-Oost worden
uiteindelijk vastgelegd op bestemmingsplanniveau.

1.2 Vraagsteillng

.Str~~.m.~~~_~rr!! J~!'~! ~_it~~r_m.i.~ 9. ry E_ R_ !'~. ~!~~_~!u_~ r~l ~!' -". ~. (rr~.i. ~QJl.a) . _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Uitbreiding afwegingskader met de
aspecten:
-ruimtelijke conflicterende belangen

, -ruimtelijke kwaliteit
-kosten
-procedurele belemmeringen
van 6 alt.

~------------------------- --------------------------- ------------------ ---- -------------------1
i Fase 2, Besluit B&W
i MER & Fase 1 SPI

Uitwerking voorontwerp SPi
Feb, mrt, april, mei 2008

Inspraak
SPI Fase 1 met MER

Toetsing 5juni -17 juli 2008
Cle MER 5 weken
Juli-aug 2008 Commentaarnota

Juli-au 2008 Van voorontwerp tot

Ontwerp SPI,
Juni, 'uli, au 2008

,- --- -------- _._------------_.._._--- --- - --- ---- -- ------- ------------ -----_..... --------- ---- ----
i Fase 3.

i Besluit B&W Besluit B&W,

I okt 2008 aug 2008Ontwerp SPI tot SPI inel Ter inzage legging
uitvoeringsprogramma Commentaar nota SPI met MERokt 2008 okt 2008 sep, okt 2008

......._----------.__._._._-------------_._....._-------------....._..._._------------------_.._..

Raad Ede, 29 mei 2008
MER & fase 1 SPI

aanvaardbaar
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2 BEOORDELING ALTERNATIEVEN

2.1 Verkeerstechnische en ruimtelijke uitwerking alternatieven

In het MER zijn de alternatieven uitgebreid beschreven en is ook de weg (trechteringsfase) naar deze zes
alternatieven beschreven. In deze trechteringsfase is het alternatief Ede-Oost zonder nieuwe ontsluitende
infrastructuur (nul+) en het "knippen" van de N224 afgevallen.

. De 0+ situatie betekent dat het extra verkeer naar de woningbouw en kantoren op de

kazerneterreinen en het ENKA-terrein afgewikkeld wordt over het huidige wegennet. De
Klinkenbergerweg en (in mindermate ) de Bennekomseweg kan dit verkeer niet naar behoren
verwerken. Sterker nog, de doelstelling geeft aan dat huidige knelpunten ontlast moeten worden
en dat is niet mogelijk in de 0+ situatie. Daarom is in deze stap besloten de Klinkenbergerweg
minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand (noord-zuid) verkeer. Dit verkeer zal met
aanvullende maatregelen worden geweerd. Vooralsnog zullen deze maatregelen bestaan uit
aanpassingen aan de voorrangsituatie.

. Het "knippen" van de N224 is in de trechteringsfase afgevallen omdat 1) Rijkswaterstaat en de
Provincie Gelderland dit niet ondersteunen en 2) deze maatregel de knelpunten in Ede(-Oost)
niet oplossen en alleen verergeren en 3) ongewenst verkeer door Ede-Oost rijdt. Er wordt
namelijk voor het verkeer over de N224 (oost-west aan de noodzijde van Ede) geen alternatief
geboden. De ontsluiting van Ede-oost naar het oosten verslechtert namelijk aanzienlijk bij het
knippen van de N224,

In dit hoofdstuk wordt per alternatief puntsgewijs een omschrijving van de effecten (verkeer, resultaten MER
etc, conflicterende ruimtelijke belangen, ruimtelijke kwaliteit, kosten en procedurele belemmeringen)
gegeven.

De alternatieven zijn ruimtelijk en verkeerstechnisch nader uitgewerkt zodat de kosten van de
verschillende infrastructuurmodellen bepaald konden worden. De ruimtelijke uitwerking heeft
plaatsgevonden op basis van standaardprofielen voor de weg en is verkeerstechnisch uitgewerkt tot op
het detail niveau van het huidige masterplan voor Ede-Oost. Uitgangspunten hierbij zijn

. De Parklaan is uitgewerkt als een laan met 1 rijstrook per richting, binnen de bebouwde kom met

een ontwerpsnelheid van 50 km/uur. Vanwege zijn brede middenberm en zijn brede rijloper (5,4
meter) is het mogelijk deze laan op delen/uit te voeren als een laan met 2x2 rijstroken 1.

. Er is uitgegaan van een verdiepte ligging van het spoor2.

. Voor de verbinding naar de A12 is uitgegaan van een duurzaam veilig wegprofiel van 2x1

rijstroken, buiten de bebouwde kom met een ontwerpsnelheid van 80 km/uur. Bij de alternatieven
is er vanuit gegaan dat er geen extra (wijkontsluitings)wegen op deze verbindingsweg worden
aangesloten.

. Bij het A1-alternatief is uitgegaan van een tunnel onder de A12 door waarbij het huidige viaduct

(Bovenbuurtegviaduct) wordt gesloopt, maar de verbinding wel intact blijft. Een viaduct is een
alternatief.

1 In de modelberekeningen voor de MER Ede-Oost heeft de Parklaan 1 rijstrook per rijrichting m.u.v. van

de Parklaan tussen de aansluiting met de Klinkenbergerweg en de kruising Emmalaan/Dr
Hartogsweg/Bennekomseweg. Hier heeft de Parklaan 2 rijstroken per rijrichting (conform huidige inrichting
van de weg),
2 Ondertussen heeft het college van B&W besloten een nieuwe kansrijke oplossing nader te onderzoeken

namelijk het station verdiept aan te leggen onder het spoor. Dit heeft impact op de Parklaan en de
ruimtelijke inpassing. Deze geldt voor alle varianten en is niet onderscheidend.
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2.2.1

2.2 Beschrijving aanvullende aspecten

Verkeer

Het aspect verkeer is in de gehele ontwikkeling Ede-Oost een belangrijk aspect en is daarom in deze
afweging nadrukkelijk belicht. De toe te voegen infrastructuur moet logisch zijn, zorgen voor een
samenhangend netwerk en Ede-Oost ontsluiten in alle richtingen. Daarnaast dient er een bijdrage te
worden geleverd aan het oplossen van knelpunten in Ede, waarbij gedacht moet worden aan het ontlasten
van de Dreeslaan en de Kilnkenbergerweg en de oost-west verbindingen in Ede-Zuid, de
EmmalaanlTooroplaan en de Zandlaan/Frans HalslaanlWilly Brandtlaan. In het MER zijn de alternatieven
vergeleken met de autonome situatie. In de trechteringsfase van het MER zijn de effecten van verkeer ook
beschreven ten opzichte van de O+situatie. De O+situatie is de verkeerssituatie in 2020 waarbij Ede-Oost
in ontwikkeld (dus extra verkeer) maar waar geen Parklaan en verbindingsweg naar de A12 is aangelegd.
Een beschrijving ten opzichte van de O+situatie maakt de verschillen tussen de alternatieven beter
inzichtelijk aangezien er vergeleken wordt met een situatie waarbij evenveel verkeer van en naar Ede-Oost

rijdt. Desalniettemin wordt er voor gekozen de beschrijving ten opzichte van de autonome situatie te doen,
aangezien daarmee wordt aangesloten bij het MER. De scores met betrekking tot netwerkprestatie,
bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn uit het MER over genomen.

Onderstaand figuur geeft aan waar deze wegen zijn gelegen in Ede. ~ ~ IA3 i._g .... A¡ld.-g

.... ....
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Verder is belangrijk dat er in de autonome situatie (en ook in de O+situatie) een capaciteitsprobleem op de
Edeseweg tussen Ede en Bennekom is. Hierin zijn de alternatieven niet onderscheidend. Ook bij aanleg
van de extra infrastructuur als onderdeel van de alternatieven blijft dit capaciteitsprobleem bestaan. In
Fase 2 van het structuurplan wordt de benodigde capaciteit van de toeleidende infrastructuur in Ede~Oost
nader uitgewerkt. In het MER is geen rekening gehouden met capaciteitsuitbreiding op de Edeseweg en
Bennekomseweg.
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2.2.2

2.2.3

2.2.4

2,2.5

Milieuaspecten (MER Ede-Oost)

In het MER is een overzicht gegeven van de milieueffecten van de zes alternatieven en de resultaten van
de gevoeligheidsanalyse op basis waarvan het meest-milieuvriendelijke alternatief (MMA) is uitgewerkt.
Voor meer informatie wordt verwezen naar het MER. De eindconclusie is opgenomen in hoofdstuk 3 bij de
vergelijking.

Conflcterende ruimtelijke ambities

Het aspect conflicterende ruimtelijke ambities geeft aan in hoeverre de ruimtelijke ambities gesteld in het
masterplan en in de vigerende bestemmingsplannen enlof andere ruimtelijke plannen strijdig zijn. Hierbij is
gekeken naar de kazerneterreinen, het Enka terrein en het gebied ten zuiden van de Zandlaan.

Ruimtelijke kwaliteit

Het tweede aspect is ruimtelijke kwaliteit. Dit is een integraal begrip waarin landschap, wonen, werken,
verkeer, rujmtegebruik in hun onderlinge verband beoordeeld worden. Om te voorkomen dat onder de
noemer van ruimtelijke kwaliteit de volledige afweging die in MER verband op papier is gezet weer wordt
herhaald is hier gekozen voor een overkoepelende benadering. Voor dit structuurplan waarin het gaat om
de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van een netwerk van infrastructurele verbindingen
is het begrip ruimtelijke kwaliteit dan ook als volgt gedefinieerd.

. Ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door de mate waarin de gekozen oplossing zich voegt in de

bestaande landschappelijke! stedenbouwkundige structuur en/of een evidente nieuwe kwaliteit
toevoegt aan de bestaande ruimtelijke structuur.

. De ruimtelijke kwalieit wordt bepaald door de functionele en ruimtelijke logica van de

voorgestelde verkeersoplossing.

Kosten

Voor de aansluitalternatieven zijn de investeringskosten berekend op basis van de gemaakte (ruimtelijke
en verkeerstechnische) ontwerpen, de aangegeven dwarsprofielen en eenheidskosten.

Verder is aangegeven wat er wel en niet in de kosten is verwerkt en hoe de kosten zijn opgebouwd

(bouwkosten, vastgoed, bijkomende kosten),

De vastgoedkosten zijn de kosten voor het onteigenen, kopen van gronden en mogelijke planschade.

Hierbij moet worden opgemerkt dat alleen de kosten van de infrastructuur van de Parklaan en de nieuwe
verbindingen naar de A12 (inclusief de aanpassingen aan de aansluitingen van de A12) zijn meegenomen.
Eventuele aanpassingen aan de toeleidende infrastructuur (mogelijk wenselijke verbredingen van wegen,
bijvoorbeeld Edeseweg of aanpassingen van kruisingen) zijn niet meegenomen in de raming.

De mogelijkheden van financiering bij de alternatieven (wie betaalt wat?) zijn niet meegenomen in het
afwegingskader.
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2.2.6 Procedurele belemmeringen

Hier wordt beschreven of er draagvlak bestaat bij Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en het Ministerie
van LNV; sluiten de alternatieven aan bij het gevoerde beleid? Indien dit niet het geval is, kan dit
betekenen dat er grote belemmeringen zijn aangezien lange procedures moeten worden doorlopen met
grote risico's en mogelijk extra maatregelen en kosten.

Rijkswaterstaat voert een aansluitingen beleid en elk alternatief wordt hieraan getoetst. Naast vele
technische eisen waar een aansluiting aan dient te voldoen komen nieuwe aansluitingen (op bijvoorbeeld
de A12) alleen in aanmerking als nut en noodzaak kan worden aangetoond. Halve aansluitingen komen
niet voor in het aansluitingenbeleid.

Met betrekking tot het Ministerie van LNV wordt getoetst op de procedure betreffende Natura 2000
gebieden. Indien alternatieven leiden tot significante effecten op de instandhoudingsdoelen van
bijvoorbeeld de Veluwe en deze negatieve effecten niet zijn te voorkomen door aanpassingen in het
ontwerp of aanvullende uitvoeringsmaatregelen (mitigeren), dan is het volgens het wettelijke
beschermingsregime waaronder de Veluwe valt noodzakelijk om eerst aan te tonen dat er geen

alternatieve oplossingen zijn en dat er een groot openbaar belang wordt gediend. Pas dan kan
compensatie aan de orde zijn. Als er reële alternatieven zijn waarmee het beoogde doel kan worden
bereikt zonder significante effecten op de instandhoudingsdoelen dan is compensatie niet aan de orde.

Provincie Gelderland toetst of de aansluitalternatieven vallen binnen haar beleid gesteld in het PWP.

2.3 Beschrijving aspecten per alternatief

Per alternatief worden de verschilende aspecten beschreven. Belangrijk is dat alternatieven bestaan uit
een zogenaamde ontsluitingsweg voor Ede-Oost, de Parklaanvariant en een aansluitmodel naar de A 12.
Onderstaande tabel geeft de configuratie van de verschilende alternatieven. In bijlage 1 en 2 zijn beide
Parklaanvarianten ruimtelijk weergegeven. In de hoofdtekst van deze rapportage is wel de ruimtelijke
inpassing van deze varianten aangegeven.

Aansluitalternatief Parklaan 2 Parklaan 4

A1 Verbinding Dreeslaan-Edeseweg met kruising A12 X

A2 Idem, maar sterkere bundeling metA12 X

C Verbinding Dreeslaan-Edeseweg ten zuiden van A12 X

I G

Verbinding Dreeslaan-Edeseweg met parallelwegen met eennchtingsverkeer X

ten noorden en ten zuiden van de A12

112
Extra volledige aansluiting Ede-Oost op A12 ten oosten van het plangebied X

i bij spoorwegviaduct

I 14 Idem. X

Parklaanvanant2: Kazerneterrein binnendoor, ENKA-terrein buitenom

Parklaanvanant 4: Kazernelerrein binnendoor, ENKA-terrein binnendoor
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2.3,1 A1

Parklaanvariant 4 i.e.m. een A 12 kruisende verbinding Dreeslaan-Edeseweg dicht naar Ede toe
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Verkeer
. ontlast Klinkenbergeiweg/Stationsweg, Dreeslaan en Zandlaan en EmmalaanfTooropplaan ten

opzichte van de O+-situatie met als gevolg betere bereikbaarheid
. verbindingsweg Dreeslaan-Edeseweg fungeert als randweg van Ede en wordt goed benut

. doordat de verbindingsweg vanaf de A12 vloeiend (en in de voorrang) doorloopt in de Parklaan is

de Edeseweg een aansluiting hierop geworden. Door deze "extra stop" trekt deze weg van en
naar Bennekom minder verkeer

MER resultaat
Alternatief A 1 komt naar voren als het Meest Milieuvriendelijke Alternatief indien wordt uitgegaan van een
tunnel onder de A 12. A 1 scoort nipt beter dan alternatieven A2 en C omdat de groene zone tussen Ede en
Bennekom het minst wordt doorsneden en onder andere daardoor beter scoort op natuur en landschap en
geiuid,

Conflicterende ruimtelijke belangen
Het gebied tussen de Zandlaan en de A12 wordt doorsneden door de verbindingsweg. Het tracé doorsnijdt
een aantal aanwezige functies in het gebied zoals de kinderboerderij, volkstuinen en het terrein van de de
Jeu de Boules vereniging. Daarnaast maakt het tracé de uitbreidingsplannen van één van

sportverenigingen in het gebied onmogelijk. Het tracé van de verbindingsweg conflicteert derhalve met de
ruimtelijke belangen in het gebied. Het tracé van de Parklaan is conform het tracé in het masterplan en
conflicteert daarom niet met de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Ede-oost.

Ruimtelijke kwaliteit
De ruimtelijke kwaliteit van dit alternatief is goed. Direct vanaf de aansluiting heeft het tracé van de gehele
Parklaan een autonome ligging en kwaliteit. Het tracé is landschappelijk herkenbaar als één continue
slingerende Parklaan. Oe keuze voor een tunnel ter plaatse van het huidige viaduct betekent op de schaal
van de snelweg visueel winst. Voor het langzaam verkeer dat gebruik maakt van de nieuwe verbinding is
de tunnel wellcht minder wenselijk dan het viaduct. Dit met name vanuit het oogpunt van sociale
veiligheid.
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Alternatief A1 tunnel voegt derhalve landschappelijk en stedenbouwkundig een nieuwe en evidente
kwaliteit toe aan de stedenbouwkundige structuur van Ede-oost. Als verkeersoplossing is A 1 in functioneel
en ruimtelijk opzicht een logische oplossing.

Investeringskosten (miljoen € ex BTW)
Bouwkosten Kruisnunten € 3,0 € 26,1

Weavakken' € 13,6

Kunstwerken** € 9,5

Vastaoedkosten'" € 13,2

Enaineerina, Biikomende kosten en oroiect onvoorzien € 9,8

Totaal €49,2
..

"de verbindingsweg sluit dicht aan bIJ de Horalaan op de Edeseweg. Aanpassing van de Edeseweg tussen
de Horalaan en de verbindingsweg is meegenomen in de kostenraming.
""kruising A 12 als een tunnel, als een viaduct zijn de kosten ruim € 6 miljoen minder
"*"Vanwege de nabijheid van bebouwing is rekening gehouden met duurdere wisselende aankoop van
grond voor een landschappelijke inpassing

Procedurele belemmeringen
Er zijn voor dit alternatief geen grote belemmeringen met uitzondering van de gemeentelijke plannen in
ontwikkeling om ten zuiden van de Zand laan meer scholen en sportparken te ontwikkelen. Deze
belemmering is procedureel niet onoverkomelijk.
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2.3.2 A2

A2: Parklaanvariant 4 i.e.m. verbinding Dreeslaan-Edeseweg dicht naar Ede toe
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Verkeer
. ontlast Klinkenbergerweg/Stationsweg, Dreeslaan en Zand laan en Emmalaan/Tooropplaan ten

opzichte van de O+-situatie met als gevolg betere bereikbaarheid
. verbindingsweg Dreeslaan-Edeseweg fungeert als randweg van Ede en wordt goed benut. Indien

de verbindingsweg vloeiend overloopt in noordelijke richting op de Edeseweg zal meer verkeer uit
Ede deze route prefereren

. weg ligt dichter tegen Bennekom aan en routes vanuit Bennekom naar A 12 worden korter

MER resultaat
AZ is geen MMA aangezien deze nipt minder scoort dan A 1 omdat A 1 de groene zone tussen Ede en
Bennekom het minste doorsnijdt en o.a. daardoor beter scoort op natuur en landschap en geluid. Indien
A 1 uitgevoerd wordt als een brug (bijvoorbeeld vanwege budgettaire redenen is het mogelijk dat A 1
minder goed scoort vanwege de milieuaspecten geluid (en in minder mate lucht) en A2 of C in beeld komt
als MMA,

Conflicterende ruimtelijke belangen
Het tracé is conform het tracé van de parklaan in het masterplan en vlijt zich in het zuiden zo strak
mogelijk tegen het tracé van de snelweg A12 aan. Er is derhalve geen sprake van conflcterende
ruimtelijke belangen met aangrenzende gebieden.

Ruimtelijke kwaliteit
De ruimtelijke kwaliteit van dit alternatief is twijfelachtig. Als verbinding tussen de Parklaan (Bennekomse
weg) en de A12 wordt strak langs de zuidzijde van de A12 een wegprofiel in twee richtingen aangelegd,
Het zal ogen als een provinciale weg direct langs de snelweg. De verbindingsweg kruist vervolgens de
A12 om in de vorm van een T kruising aan te sluiten op de Bennekomseweg. De ligging van de nieuwe
infrastructuur heeft weinig eigen logica en behoort ondanks de nabijheid nadrukkelijk niet tot het
verkeerssysteem van de snelweg. Er is door de wijze waarop de verbindingsweg aansluit op de

Bennekomseweg geen sprake van een zichtbare ruimtelijke continuïteit van de Parklaan in de richting van
de A 12. Bij een andere detailering van de aansluiting vergelijkbaar met die van alternatief 1 zal dit wellicht
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kunnen worden ondervangen maar dit zal meer ruimte vergen ten koste van het landschappelijk
waardevolle gebied ter plekke,
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Investeringskosten (ex BTW)
Bouwkosten Kruisounten € 3,0 € 28,1

Weavakken' € 12,7

Kunstwerken" € 12,5

Vastaoedkosten € 12,8

Enoineerina, B!ikomende kosten en aroiect onvoorzien € 10,1

Totaal I € 51,0

*een mogelijke aanpassing van de Edeseweg tussen de Horalaan en de verbindingsweg is niet
meegenomen in de kostenraming. Deze investeringskosten zijn ongeveer € 1,4 miljoen en niet
onderscheidend bij de keuze van de alternatieven.

**bij de kruising van de A 12 rekening gehouden met een tunnel die ongeveer tot 2,5 meter diep moet
worden ingegraven, De A12 iigt ter plekke op een talud,

Procedurele belemmeringen
Er zijn voor dit alternatief geen grote belemmeringen.
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2.3.3 C

Parklaanvariant 4 ¡cm verbinding Dreeslaan.Edeseweg aan de zuidkant van A12
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Verkeer
. ontlast Klinkenbergerweg/Stationsweg, Dreeslaan en Zand laan en EmmalaanlTooropplaan met

als gevolg beter bereikbaarheid
. verbindingsweg Dreeslaan-Edeseweg dient te fungeren als randweg van Ede maar wordt niet

goed benut omdat de afstand tot Ede-Oost groot is. Verkeer uit Bennekom zal gebruik maken
van verbindingsweg.

MER resultaat
C is geen MMA aangezien deze nipt minder scoort dan A 1 omdat A 1 de groene zone tussen Ede en
Bennekom het minste doorsnijdt en o.a. daardoor A1 beter scoort op natuur en landschap en geluid.
Indien A 1 uitgevoerd wordt als een brug (bijvoorbeeld vanwege budgettaire redenen is het mogelijk dat A 1
minder goed scoort vanwege de mileuaspecten geluid (en in minder mate lucht) en C of A2 in beeld komt
als MMA,

Conflcterende ruimtelijke belangen
Het tracé is conform het tracé van de parklaan in het masterplan en vlijt zich in het zuiden zo strak
mogelijk tegen het tracé van de snelweg aan. De aansluiting op de Edeseweg zuidelijk van de A12
betekent doorkruist de locatie van de Jehova congrescentrum. Hier is derhalve sprake van conflicterende
ruimtelijke belangen met het huidige gebruik van de locatie.

Ruimtelijke kwaliteit
De ruimtelijke kwaliteit van dit alternatief is twijfelachtig. Als verbinding tussen de Parklaan en de A12
wordt strak langs de zuidzijde van de A12 een wegprofiel in twee richtingen aangelegd. Het motief voor
deze oplossing is zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Het zal ogen als een provinciale weg direct
gesitueerd langs de snelweg. De ligging van de nieuwe infrastructuur kent hierdoor enerzijds geen eigen
landschappelijke logica en behoort anderzijds ook niet tot het verkeerssysteem van de snelweg. De
aansluiting zuidelijk van de A 12 legt bovendien landschappelijk meer de nadruk op de relatie tussen de
Parklaan en Bennekom dan op de relatie met Ede-oost.
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Investeringskosten (ex BTW)
Bouwkosten Kruisounten € 3,0 € 19,1

Weovakken' € 13,7

Kunstwerken** € 2,4

Vastooedkosten'" € 27,8

Enoineerina, Biikomende kosten en project onvoorzien € 8,9

Totaal I € 55,8

*een mogelijke aanpassing van de Edeseweg tussen de HoraJaan en de verbindingsweg en een
verbreding van het viaduct over de A 12 is niet meegenomen in deze kostenraming. Deze

investeringskosten zijn ongeveer € 8,5 miljoen en maken in dat geval alternatief C aanzienlijk duurder.

**ook niet meegenomen in de kostenraming zijn een nieuwe ecologische verbindingszone onder de
verbindingsweg door en boscompensatie

"*Onteigenen en planschade Jehova gebedscentrum groot aandeel in vastgoedkosten

Procedurele belemmeringen
Er zijn voor dit alternatief geen grote procedurele belemmeringen.
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2.3.4 G

Parklaanvariant 4 i.e.m. parallelstroken op het onderliggend wegennet tussen de Dreeslaan-
Edeseweg. De bestaande aansluiting bij Poortachter wordt hierbij opgerekt naar 2 halve
aansluitingen.
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Verkeer
. ontlast Klinkenbergerweg/Stationsweg, Dreeslaan en Zand laan en EmmalaanlTooropplaan met

als gevolg beter bereikbaarheid
. verbindingsweg Dreeslaan-Edeseweg fungeert als randweg van Ede en wordt goed benut

. unieke vormgeving met lange éénrichtingsrijbanen. Voor de weggebruiker is de configuratie
wellicht niet helemaal duidelijk aangezien het hier geen reguliere hoofd- en parallelvoorziening op
het hoofdwegennet betreft3. De parallelvoorziening behoort namelijk niet tot het hoofdwegennet
en heeft een snelheidsregime van 80 km/uur.

. effecten van een extra aansluiting op de éénrichting verbindingswegen zijn niet onderzocht

. bestaande routes in Ede en Bennekom naar oosten en westen veranderen. Op de Edeseweg aan

de Bennekomse kant van de A 12 komen een aantal kruispunten erg dicht op elkaar te liggen en
. iC op de A 12 tussen nieuwe halve aansluiting bij Edeseweg en aansluiting Oosterbeek net hoger

dan 0,8 en daarmee grotere kans op congestie op de A 12

MER resultaat
Alternatief G komt duidelijk niet naar voren als het MMA vanwege slechte score op natuur en landschap.

Conflicterende ruimtelijke belangen
Het tracé is conform het tracé van de Parklaan in het masterplan en vlijt zich in het zuiden zo strak
mogelijk tegen het tracé van de snelweg aan. De zuidelijke aansluiting ter plaatse van de
Edense/Bennekomseweg weg doorkruist het parkeerterrein van het Jehova gebedscentrum en raakt

3 Een reguliere hoofd- en parallelle voorziening op het hoofdwegennet is afgevallen in de trechteringsfase

van het MER als gevolg van erg hoge kosten, In dat geval dient namelijk de A12 in zijn geheel in zuidelijke
richting te worden verplaatst met als gevolg dat alle kunstwerken tussen Veenendaal en Ede-Oost langs
de A12 aangepast moeten worden.
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Hoekelum. Hier is derhalve sprake van conflicterende ruimtelijke belangen met het huidige gebruik van de
locatie.

Ruimtelijke kwaliteit
De ruimtelijke kwaliteit van dit alternatief is goed. De verbinding tussen de Parklaan en de A12 wordt strak
langs de A 12 aangelegd. Het motief voor deze oplossing is zo min mogelijk hinder voor de omgeving en
het bundelen van de infrastructuur in een samenhangende verkeersknoop. De oplossing met twee halve
afslagen met daartussen parallelbanen strak langs het profiel van de snelweg is zowel
ruimtelijk/landschappelijk een logische en hoogwaardige oplossing.

Investeringskosten (ex BTW)
Bouwkosten Kruisounten € 3,0 € 21,9

Weavakken' € 16,5

Ku nstwerken ** € 2,4

Vastnoedkosten € 17,0

Ennineerinn, Biikomende kosten en nroiect onvoorzien € 8,7

Totaal € 47,7

*een mogelijke aanpassing van de Edeseweg tussen de Horalaan en de verbindingsweg en aanpassing
van het viaduct over de A12 is niet meegenomen in de kostenraming. Deze investeringskosten zijn
ongeveer € 8,5 miljoen en maken in dat geval alternatief G aanzienlijk duurder.
""ook niet meegenomen in de kostenraming zijn een nieuwe vrij brede ecologische verbindingszone onder
de paralle!wegen en de A 12 door

Procedurele belemmeringen
Een halve aansluiting is geen onderdeel van het aansluitingen beleid van Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn er
geen voorbeelden van soortgelijke "uitgelegde" aansluitingen deels op het hoofdwegennet en deels op het
onderliggend wegennet. RWS is geen voorstander van deze configuratie.

De op- en afritten aan de noordzijde van de A 12 bij de Edeseweg liggen in landgoed Hoekelum. De
ecologische hoofdstructuur en de groene verbinding Hoekelum-Binnenveld worden beperkt aangetast.
Procedureel levert dit risico's die kunnen resulteren in aanzienlijke belemmeringen.

Gemeente Ede/Structuurplan Infrastructuur Ede-Oost 28 mei 2008, versie 4
- 19-



- al-
t a!SJ8f1 'Baal !8W 8llsoQ-aP3 JnnpnJlSBJlUI UBldJnnpnJls/ap3 8luaawaÐ

la4 ueA lsnJ ua l!al!eM)f ap do Beisuee uaa ua!zaB )ff!laddeL/:Jspuel s1 Joods lalj uee IslieJed Bumnisuee
S)ffHSlSOO uss SISPP!W Z Pi sp do Buq!nlSUee ao 'Beei S! Bu!SSOldo szsp ueA l!al!leM)f S)ff!lalW!nJ sa

¡!al!leM~ a~!!Ia¡w!nlJ

'Jnnl:JnJlseJjU!I!eJ ap uee USlsddo)j
Sl JnnpnJlseJlU!6SM spual!nisluo sp wo us66!1 sue)j sp JOOPJS!4 leei us a!le:JOISUO!lels sp uee la!u
l)jeeJ e:JeJl lSH 'uf!z 6u!la)j)f!MlUO U! U!SJJal 'tN3 lS4 JOOA sip sieoz uauueid ap do s!lelu;¡poJSlj apUee6JSA
uaa wo l6eeJA U!SJJSl \fN3 lalj ueA 6u!pf!usJOOP szao 'uspuOJ6 sJeqjaa5l!n uee SS!PSA )jf!lus!zuee

uss USA s)jBJds S1 us pJOOlSJaA dBL/:JSpuei lalj U! 6u!B5!1 Sf!JA ap lpJOM Ja!l. )joO 'uiSJJal 'vN3 lalj

e:JBJl la4 ls!nJ)fJoop Joods ¡alj ueA )jf!iap!nz 'laapuBld l!P U! u!aJJal Jeeqjas5l!n ueA Sa!lJaA )jf!IUa!Zuee usa U!

lJasllnSSJ ua aMnla/\ ap USA delj:Jspuel la4 ues psiqa6uooM a6!lswo)jaol ¡alj ueA 5u!65!1 af!JA sp lJoolSJaA
sUJaze)fslpnsV\ sp ueA apfizlsoo ap ues 5upanl!s ao 'UeldJalsew la4 ueA Ss!l!qwe sp law ua5uBiaq
apuaJap!ljuO:J iaSA SAiel.Jap lus)f ua ueidJalsew lalj U! ueel)jJed ap USA e:JSJl la4 WJOjuo:J la!u S! e:JSJl ¡aH

ua6ueiaq a)ff!lalW!nJ spuaJslo!l:Juo:)

(oom~ eJnleN lsw P!a4B!pfpls) lssla6uee UapJOM JeBMZ sl ns!I!w ua Jnnlsu ua!za5uee 'vV'U'\ sie jS lie/\
¡ee¡lnSaJ ll3~

'a!lsnl!s awouolne sp ueA allj:J!zdo USl Je %0£ s:JJp JOOpJS!lj iwaau vZiN
ap do l!al!SUalU! ao 'ôsMs60lJeH JO sp SBUBI 5aMS6u!pu!qJaA ap JBBU vZiN ap UBA JSa)jJSA l)jaJ.l .

BU!llj:JP p!nz-pJOOU U! (uslSUS!pdlnl. slnoJpfpuee JOOA us pn04JapUO f!q) l!Sl!I!q!Xalj

us l!Slpede:J Jasw JoopJa!lI ipa!q us us5u!s!nJ)fJoods SSJsoIA)ff!IS6uo Z spf!Zlsoo ues ilssH .

wousl!nq
ueBI)jJed s6aMueA UaAa!lBUJslle sJapus law 6u!)ff!IS6JSA U! 5SMSSWO)jsuusS do Jas)jJaA JSPU!V\ .

aiisa6uo:J do sue)j sawJBep
us 9'0 uep Ja60lj S! )jaaqJslsoO 6u!l!nISUee ap ua 6umnisuee SMna!U ap usssnl Z i 'v ap do:)1 .

'woual!nq-luBpeAuesl)jJed sp USA sp6uapSA lSli U! l6!1 ueeipuez sa

'uesipusz sp ueA USpJOM JS)j)jnJp lalj 'e'o S! ueeAJS!lj lBBlInsal: 'lS!U USlSSM lalj Jeeu 5u!l!nISlUO

ap lJalsqJaA JooPJesp ua JalaWOI!)j 9 suf!q UBA 6aMwo a6usi usa S! ualsaM lslj JBSU 6u!l!nISlUO

ap :lsoo-ap3 USA iasp a)jf!ISP!nZ ls4 JOOA ualsoo ls4 Jeeu Bu!l!nISlUO spa06 uaa JOOA l6JoZ .
Jsa)lJsJ\

"
'\

'"
"-~\~

--

'"
-

J .. ~
~. -":

í
"-,

,
¿1

--~~-rp ---._~-~

::-, ~

6aMs6olleH 'Ja s6uei ZPf ap do 6u!l!nISuee aMn81u WO! Z lue!JeAueel)lJed :ZI18lleUJall\f

Zl S"£"



landschap van de Veluwe. De situering van de Parklaan buitenom de kazerneterreinen en de ENKA
resulteert in een uitgangssituatie voor de ontwikkeling van de woongebieden die ruimtelijk laagwaardiger is

dan het ruimtelijke uitgangspunt zoals dat is vastgelegd in het masterplan.

Invesleringskoslen (ex BTW)
Bouwkosten Kruispunten € 9,8 € 23,0

Weavakken € 10,3

Kunstwerken € 2,9

Vastaoedkosten' € 28,0

Ennineerinn, Bijkomende kosten en proiect onvoorzien € 9,3

Totaal I € 60,3

*In de vastgoed kosten zIJn mitigerende en compenserende maatregelen meegenomen

Procedurele belemmeringen
Nieuwe aansluiting op de A 12 voldoet niet aan aansluitingen beleid van Rijkswaterstaat. Nut en noodzaak
is niet aangetoond.

Grote procedurele belemmeringen vanwege aantasting van een Natura 2000 gebied. Vanwege het in de
Natuurbeschermingswet 1998 vastgelegde beschermingsregime scoort dit alternatief erg negatief. In het
MER is aangetoond dat 12 op basis van het bovenstaande niet haalbaar zijn. Er lopen nog langdurige
procedures tegen de begrenzingen en wettelijke definities van natuurgebieden en ook hier is het mogelijk
deze aan te vechten zelfs tot aan het Europese Hof. Kans op slagen wordt echter zeer klein ingeschat. In
de afweging voor het voorkeursalternatief scoren deze alternatieven zeer negatief op dit aspect.
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van verkeer en geluid en is derhalve voor de ruimtelijke kwaliteit van de stationsomgeving een negatieve
ontwikkeling,

Investeringskosten (ex BTW)
Bouwkosten Kruisounten € 10,3 € 23,1

Weqvakken € 11,7

Kunstwerken € 1,1

Vastooedkosten € 17,2

Enaineerina, Biikomende kosten en oroject onvoorzien € 8,8

Totaal I € 49,1

Procedurele belemmeringen
Nieuwe aansluiting op de A 12 voldoet niet aan aansluitingen beleid van Rijkswaterstaat. Nut en noodzaak
van een nieuwe aansluiting is niet aangetoond.

Grote procedurele belemmeringen vanwege aantasting van een Natura 2000 gebied. Vanwege het in de
Natuurbeschermingswet 1998 vastgelegde beschermingsregime scoort dit alternatief erg negatief. In het
MER is aangetoond dat 12 op basis van het bovenstaande niet haalbaar zijn. Er lopen nog langdurige
procedures tegen de begrenzingen en wettelijke definities van natuurgebieden en ook hier is het mogelijk
deze aan te vechten zelfs tot aan het Europese Hof. Kans op slagen wordt echter zeer klein ingeschat. In
de afweging voor het voorkeursalternatief scoren deze alternatieven zeer negatief op dit aspect.
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3.4 Ruimtelijke kwaliteit

A1 A2 C G 12 14

ruimtelijke + 0 . + .. .

kwaliteit Slingerende Landschappelijke
Parklaan loopt bundeling langs

door in A12

verbindingsweg
naar de A12

Worden de alternatieven met elkaar vergeleken dan scoren A 1 en G met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit
het beste. A1 is de meest heldere vertaling van het principe waarbij de nieuwe infrastructuur een eigen
positie en ruimtelijke uitdrukking krijgt G is de meest logische vertaling van het principe dat de nieuwe
infrastructuur onderdeel wordt van de verkeersmachine van de A 12.

3.5 Investeringskosten

Onderstaande tabel geeft de investeringskosten van de 6 aansluitalternatieven.

Engineering, Totaal
€ Bijkomende kosten en investeringskosten
milioen Bouwkosten Vastqoedkosten proiect onvoorzien (ex BTW)-
A1' 26,1 13,2 9,8 49,2
A2** 28,1 12,8 10,1 51,0
C" 19,1 27,8 8,9 55,8
G" 21,9 17,0 8,7 47,7
12 23,0 28,0 9,3 60,3
14 23,1 17,2 8,8 49,1

..
*lndi8n A1 wordt uitgevoerd met een viaduct over de A12 wordt hier ruim 6 miljoen € bespaard.
**Oe kosten voor het verbreden van de Edeseweg vanaf de Horalaan tot aan de verbindingsweg

(alternatieven A2, C en G) en het verbreden van het viaduct over de A12 (alternatieven C en G) zijn niet
meegenomen in deze kostenvergelijking aangezien nog moet worden aangetoond of verbreding
noodzakelijk/wenselijk is.

De bouwkosten betreffen de kosten voor de aanleg van de Parklaan (2 of 4) en de nieuwe verbinding naar
de A12 inclusief de aanpassing of nieuwbouw van de aansluiting op de A12. In de bouwkosten zitten
kosten voor wegvakken, kunstwerken en aanpassen van kruispunten. Bij alternatieven A1, A2, C en G zijn
de kosten voor het slopen C.q. aanpassen van het Bovenbuurtwegviaduct meegenomen.
A2 heeft relatief hoge bouwkosten vanwege de schuine lange tunnel onder de A12 door. De bouwkosten
variëren tussen 19 en 28 miljoen euro.

De vastgoedkosten zijn geschat op basis van vierkantenmeter prijzen op aangeven van de gemeente Ede.
Hierbij is tevens planschade meegenomen. Hier vallen alternatief C en 12 op. C vanwege het volledig
amoveren van het Jehova congrescentrum aan de Edeseweg ten zuiden van de A 12 en het 12 alternatief
vanwege de grondkosten van Parklaan variant 2.
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3.6 Procedurele belemmeringen

Om procedurele belemmeringen nader in te kunnen schatten heeft de gemeente een drietal instanties een

brief gestuurd met de vraag om de aansluitvarianten met bijbehorende Parklaanvarianten te beoordelen.
Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
hebben gereageerd. In bijlage 2 zijn de officiële reacties van deze instanties opgenomen.

Het ministerie van LNV heeft aangegeven dat een volledige beoordeling nog niet mogelijk is zonder
vastgesteld MER. Wel is aangegeven dat Parklaanvariant 2 en de aansluitalternatieven in uitvoering en
gebruik effecten zullen hebben op het Natura 2000 gebied 'Veluwe', Het gebied kent een aanwijzing als
Vogelrichtlijngebied en is aangemeld als Habitatrichtlijnengebied. Als de aantasting van de aanwezige
ecologische waarden significant zijn dan moeten er argumenten van groot belang aan ten grondslag liggen
om beide richtlijnen voor de gevraagde ingreep te passeren. Voorafgaand daaraan moeten ook de
mogelijke alternatieven ter afwikkeling van het onderliggende (infrastructurele) probleem zijn onderzocht
en in dit verband geen oplossing bieden. En dan nog zal het verlies aan waarde gecompenseerd moeten
zijn voordat de schade wordt aangericht. Op basis van deze brief kan geconcludeerd worden dat de 1-
varianten en in minder mate de G-variant een aanzienlijke procedure door moeten voordat deze

gerealiseerd kunnen worden.

Rijkswaterstaat heeft gereageerd op de aansluitalternatieven. De reactie heeft vooral betrekking op het
aansluitingenbeleid op snelwegen. Hiervan zijn twee belangrijke principes:

Nieuwe aansluitingen moeten in een bredere context van regionale bereikbaarheid worden

beschouwd
Het rijk voert een terughoudend beleid ten aanzien van nieuwe aansluitingen. Een nieuwe
aansluiting kan alleen overwogen worden als oplossingen via de bestaande oplossingen,
beperking van de vervoervraag of beïnvloeding van de vervoervraag niet mogelijk of zeer
ineffectief zijn.

Van alternatieven 12, 14 en G kan gezegd worden, rekening houdende met bovenstaande principes, dat ze
niet de voorkeur van Rijkswaterstaat hebben.

De provincie Gelderland heeft een integraal advies gegeven waarin zij de alternatieven A 1, A2, C
ondersteunen, hoewel zij de voorkeur hebben voor alternatief A 1. Dat is vooral ingegeven natuur- en
landschappelijke overwegingen maar ook vanuit de verkeersaspecten (vooral in geval van alternatief A1).
Door de bezwaren die aan alternatief G kleven vanuit natura 2000 en uit het oogpunt van landschap is dit
alternatief vanuit provinciaal perspectief geen realistisch alternatief. De alternatieven 12 en 14 wijst de
provincie af. Er zijn onvoldoende argumenten waarom de natura 2000 gebieden en de EHS doorsneden
moeten worden, terwijl er reële alternatieven zijn. De noodzaak tot compensatie neemt niet weg dat de
facto sprake is van een grote barrièrewerking en geluidsoverlast in het natura 2000 en EHS gebied. Dat
vinden zij niet aanvaardbaar. De provincie is in in relatie tot de alternatieven 12 en 14 geen voorstander
van het afsluiten van de N224. Zij sluiten niet uit dat zij in de toekomst op de N224 maatregelen nemen ten

gunste van de natuur, met name waar het gaat om wildpassages. Ze denken dan aan een beperkte
herinrichting en snelheidsverlaging ter plaatse van wildpassages of een afsluiting in de nachtelijke uren.
De functie van de N224 zal naar verwachting niet veranderen. De detaillering van verschillende
aansluitalternatieven op de A12 ter hoogte van de Dreeslaan vanuit het oogpunt van verkeer behoeft in
overleg met de provincie nog nadere afweging. Wij stellen daarbij als voorwaarde dat het hoogwaardige
karakter van de vallei(bus)lijn gegarandeerd blijft
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De score van de procedurele belemmeringen van de verschillende alternatieven zijn hieronder
aangegeven.

Al A2 C G 12 14

LNV (Natura 2000) 0 0 0 0 - - - - - -

Aansluitingenbeleid RWS 0 0 0 . . . . . . . . .

Provincie 0 0 0 . . . . .
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3.7 Samenvattng aspecten

Om een keuze te maken dienen de verschillende aspecten te worden gewogen om vervolgens te kijken
wat financieel haalbaar is. Hierbij zijn de milieueffecten uit het MER samengevat door aan te geven welke
alternatieven in aanmerking kunnen komen voor het MMA.

Verder is het aspect verkeer apart genoemd omdat het hier een structuurplan voor de infrastructuur
betreft. De doelmatigheid van de nieuw aan te leggen weginfrastructuur is voor de keuze van het
voorkeursalternatief dan ook een belangrijk aspect.

Al A2 C G 12 14

Milieu (keuze MMA) Ja Mogelijk' Mogelijk' Niet Niet Niet

Verkeer (in relatie tot doel) ++ +*** + 0 - .

Conflcterende ruimtelijke . . 0 . . . . . . .
ambities

Ruimtelijke kwaliteit + 0 . + .. .

Kosten (incl. vastgoed)** 49' 51 56 48 60 49

Procedurele belemmeringen 0 0 0 - - - - - . . .

*Mogelijk betekent dat indien een andere weging plaatsvindt van de milieuaspecten of A 1 wordt uitgevoerd

als een viaduct of bij A2 en C aanvullende maatregelen worden getroffen, deze alternatieven mogelijk
onderdeel van het MMA wordt.
**de kosten voor een eventuele verbreding van de Edeseweg en het aanpassen van het viaduct over de
A12 zijn in geen van de alternatieven meegenomen.

***indien A2 wordt uitgevoerd met een voorrangskruising in de route verbindingsweg/Bennekomseweg dan
scoort A2 een ++ in plaats van een +.
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ontwikkelingen op gebied van onderwijs en sportaccommodatie). Met een vloeiende aansluiting op de
Edeseweg kan de verkeerskundige werking van A2 worden verbeterd, waardoor deze vrijwel gelijkwaardig

scoort aan A 1.

In het MER is een lichte voorkeur uitgesproken voor A1 als Meest Milieuvriendelijk Alternatief, met een
klein verschil ten opzichte van A2. Daarin is echter het aspect van conflicterende ruimtelijke ambities
beperkt meegewogen. Ook is daarin nog geen rekening gehouden met de verbeterde verkeerskundige
werking door aansluiting op de Edeseweg vloeiend te maken.

Alle voor- en nadelen wegend, komt A2 het meeste in aanmerking als voorkeursalternatief.

Om de keuze nader te onderbouwen, is onderzocht of het A2 alternatief inclusief de huidige aansluiting
EdelWageningen (Poortachter) het verkeer ook na 2020 nog kan verwerken.
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5 TOEKOMSTVASTHEID VOORKEURSALTERNATIEF

Het voorkeursalternatief moet toekomstvast zijn. Ook na 2020 moet het verkeer van en naar Ede-Oost
toekomstvastheid afgewikkeld kunnen worden. De vraag naar de toekomstvastheid is in 3 onderwerpen
behandeld. Ten eerste is voor het AZ-alternatief berekend of de A12 aansluiting Ede/Wageningen

(Poortwachter) bij A12 (Poortwachter) het verkeer in 2020 en ook na 2020 kan verwerken, Daarnaast is
onderzocht of de Bennekomseweg en de Edeseweg het verkeer kunnen verwerken. Het derde onderwerp
is betreft de vraag of er in oostelijke richting voldoende wegcapaciteit geboden wordt na 2020. Het A2-
alternateif biedt voornamelijk namelijk extra capaciteit in westelijke richting.

Het verkeersmodel Ede heeft als prognose jaar 2020, Om voor het jaar 2030 kruispuntberekeningen te
kunnen doen is de groei tussen 2020 en 2030 gebaseerd op model berekeningen van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat met een landelijk model, die vervolgens zijn uitgesplitst naar groeicijfers per
provincie voor het autoverkeer en het vrachtverkeer4.

5,1 Aansluiting EdelWageningen op de A12 (Poortwachter)

De toekomstvastheid van de Poortwachter is uitgevoerd op het noordelijke en het zuidelijke kruispunt van
deze aansluiting. Het noordelijke en het zuidelijke kruispunt vormen samen met de op- en afritten van de
A 12 de aansluiting Poortwachter.

Ede (Dreeslaan)

Utrecht

Arnhem

Wageningen/Bennekom (N781)

4 Uitgangspunt is een memo van Ministerie van Verkeer Waterstaat (Frank Hofman, 13 oktober 2007,

verkeersgegevens na 2020 t.b.V. modeltoepassersoverleg). Groeipercentages over de totale periode van
10 jaarvan het verkeer tussen 2020 en 2030 voor de Provincie Gelderland zijn:
o Hele dag: auto 4%, vracht 15%

o Ochtendspits; auto 1 %, vracht 15%

o Avondspits; auto 2%, vracht 15%

Uit deze cijfers blijkt dat het vrachtverkeer sterk doorgroeit tussen 2020 en 2030, De groei van het
autoverkeer vlakt af.
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Onderstaande figuur links geeft de huidige configuratie van het noordelijke kruispunt van de aansluiting
Poortachter, De pijlen geven de opstelstroken aan voor het verkeerslicht. Het kruispunt heeft aan de
oostzijde en de noordzijde een fietsoversteek en er zijn twee vrij1iggende busbanen,
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Met de huidige vormgeving is er in de ochtendspits in 2030 nagenoeg geen groeiruimte6, In de avondspits
is er meer groei ruimte op dit kruispunt. In 2030 is er met de huidige vormgeving een groei ruimte ongeveer
30% in de avondspits.

Op het noordelijke kruispunt kan op redelijk eenvoudige wijze meer capaciteit gecreëerd worden door
bijvoorbeeld een dubbele rechtsaffer aan te leggen. Komend vanuit Ede over de Dreeslaan is er dan een
extra rechtsaf opstelstrook richting toerit A 12 (richting Utrecht), In de figuur hiernaast is de opstelstrook
aangegeven als een rode pijL.

Met deze aangepaste configuratie is er in de ochtendspits in 2030 ruim 20% groei ruimte teiwiji er in 2030
in de avondspits ruim 30% groeiruimte is.

De configuratie van het zuidelijke
kruispunt van de aansluiting -.-.
Poortwachter verandert als gevolg
van de aansluiting van de A2
verbindingsweg tussen de
Dreeslaan/N781 en de Edeseweg,
De toerit en afrit sluiten in de
huidige situatie vanaf de oostkant
aan op de Dreeslaan, Bij het A2
alternatief sluit de A2
verbindingsweg aan vanaf de oostkant en worden de op- en afritten omgeklapt naar de westzijde van de

?'..,i-=~:' "ìf'= ~i.,."~~
~~,D,\? ~.,"'_~. 'i\ -

6 De groeiruimte geeft aan in hoeverre de intensiteiten (op alle toeleidende wegen van het kruispunt) nog

kunnen groeien voordat het verkeer niet meer (of zonder grote wachtrijen) afgewikkeld kan worden op het

bewuste kruispunt.
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6 VOORKEURSALTERNATIEF

Alle voor- en nadelen wegend, komt het toekomstvaste AZ-alternatief het meeste in aanmerking komt als
voorke u rsa Itern atiaf.

In fase 2 van het Structuurplan Infrastructuur Ede-Oost wordt het AZ-alternatief verder uitgewerkt.

Gemeente Ede/Structuurplan Infrastructuur Ede-Oost 28 mei 2008, versie 4
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BIJLAGE 2 Brieven Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Minsterie van
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. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat

Gemeente Ede

t.a.v. de heer H. de Graaf
Postbus 9022
6710 HK EDE

Gemeente Ede

o 8 FEB 1108

NA.
" --

ONTI I

I I

f~opje e.ri:

Coitapeiioori
L. de Ben
Datum

7 februari 2008
On~ kenmerk

WVP 880

IOntbCV.
IDooikiesnumm€r

(026) 368 82 20
Bij!ó.ge(n)

Uw kenmerk

ONT 1207/26403

Onderwer
Advies over aansluitingsvarianten Ede op de A12

G::.F~3 20úb

Geachte heer De Graaf,

Hierbij ontvangt u de maiJreactie vanuit RWS op uw verzoeK om advies over de
6 aansluitingsvarianten A12 van de MER Ede-Oost. Dit als reactie op uw brief met
kenmerk ONT/207126403 van 15 november jl.

U vraagt om de aansluitingsvarianten te toetsen wat betreft de verkeersaspecten op
het rijkswegenbeleid. Relevant voor Rijkswaterstaat in dit verband zijn de Nota
Mobiliteit (NoMa) en de Beleidslijn Aansfuitingenbeleid ui: 2007.
In de NoMa zijn ambities opgenomen voor net hoofdwegen net op het gebied van

bereikbaarheid en betrouwbaarheid. Uitgangspunt is dat realisering van een variant
niet moet leiden tot een bereikbaarheids- of een betroLJwbaarheidsknelpunt. Op basis
van onze huidige inzichten en uitgaande van verbreding van de A12 tussen Ede en
Grijsaard naar 2.3 rijstroken, lijken er op deze punten voor geen van de genoemde
varianten belemmeringen te zijn.

Twee belangrijke principes van het aansluitingenbeleid zijn:
aansluitingen worden niet op zichzelf beschouwd maar in bredere context van
regionale bereikbaarheid;

het rijk voert een terughoudend beleid ten aanzien van nieuwe aansluitingen.
Waar alternatieve oplossingen denkbaar zijn dienen deze volwaardig in het
afwegingsproces te worden meegenomen. Dit betekent in de praktijk dat een
nieuwe aansluiting alleen overwogen kan worden als oplossingen via de bestaande
aansluitingen, beperking van de vervoersvraag of beïnvloeding van de
vervoerwijzekeuze niet mogelijk of zeer ineffectief zijn.

Rljk$wateritaa Oos_Nederland

Postus 9070, 6800 éD Arnhem

Gí!demeestersptein 1, 6826 LL Arnhem

Ielefoon (026) 368 89 11

Fa~ (026ì 363 4897

E.maillaurel'tdebenOiws.nl

ii~b..,.,tI bun 5 en 4J ....1"'_ ri..gPr"'''.... 0_ I("~. il.g
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. VWP880

Qua vormgeving van een aansluiting is er het streven naar eenduidigheid en
herkenbaarheid voor de weggebruiker.

Al met al is het Rijk dus terughoudend in het geval van een extra, nieuwe aansluiting
of het "uit elkaar trekken" van een bestaande aansluiting tot twee halve aansluitingen
op een oude en een nieuwe plek. Varianten I en G hebben in dit licht niet onze
voorkeur.

~

Wel kan ik, mede op basis van de door mij in samenwerking met de provincie
Gelderland en de gemeente Ede in 2005 opgestelde notitie "ontsluiting Ede-Oost op
hoofdwegen net" met betrekking tot de I-varianten het navolgende opmerken.
In de voorliggende plannen is voorzien in een zgn. hele aansluiting, d.w.z. zowel in
o05telíjke als in westelijke richting. Uit genoemde studie blijkt dat alleen in en vanuit
oostelijke richting een aansluiting volgens de I-variant een rol van betekenis speelt, in
en vanuit westelijke richting is dit niet tot nauwelijks het geval. Dit vanwege de zeer
oostelijke ligging van deze aansluitvariant. Bij realisatie van een hele aansluiting is er
dus in feite sprake van een investering die verkeerskundig slechts gedeeltelijk
rendement oplevert.
Het alternatief zou kunnen zijn een halve aansluiting te maken, d.w.z. alleen
vanuiUnaar het oosten. Het beleid van Rijkswaterstaat is echter geen halve
aansluitingen te realiseren.

Verder zou bij een keuze voor de I-variant een paralleJle verbìnding ontstaan met de
N224. Alleen bij een volledige afsluiting van de N 224 zou dit voorkomen kunnen
worden. Dit laatste leidt, zoals ook uit bovengenoemde studie blijkt, tot een deels
diffuse spreiding van het verkeer over de Veluwe.

Vorenstaande betekent dat ook vanuit deze oogpunten een aansluitìng volgens de
I-variant zeker niet mijn voorkeur heeft.

Tot slot dient vermeld dat in 2006, in de fase van tot stand komen van de
aansluitingsvarianten Rijkswaterstaat op verzoek van de gemeente Ede een eerste
globale en voorlopige beoordeling heeft gemaakt op ontwerptechnische beperkingen.
Geen van de genoemde varianten is op grond hiervan afgevallen.

Voor een definrt!eve beoordeling van de aanslurtingsvarianten is een ~oetsing op basis
van recente en gedetailleerde ìnformatie nodig. Er dient onder meer getoetst te
worden op ontwerprithttijnen. verkeersafwikkeling en mogelijke terugslag op de A12,
verkeersveillgheid en op de rurmte voor de voorgenomen verbreding van de A 12 naar
3 rijstroken, het OTa Ede-Grijsaord waar Rijkswaterstaat momenteel aan werkt.
Peildatum voor dit laatste project is 1 april 2008. De dan bekende en vastgestelde
ontwikkelingen, wet- en regelgeving en vastgestelde plannen vormen voor dit project
het uitgangspunt

2
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Momenteel worden de aansluitingsvarianten door de Gemeente Ede nader uitgewerkt.
RWS kan u, wat betreft de benodìgde uitwerking in relatie tot het hoofdwegennet,
van advies dienen. Ik stel voor om hierover nader overleg te hebben. Ik zal daarbij ook
het district Arnhem-Nijmegen betrekken.

Met vriendelijke groet,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze.
de direc

drs. J, H. Wille
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datum

1 februari 2008
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za¡knurme
2007.020725
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Advies MER Ede.Oost:aansluitvarianten A12

; "
,
L._.__._____

De gemeente Ede heeft bij brief van 15 november 2007 aan de provincie Gelderland gevraagd
advies uil Ie brengen over de verkeersalternatieven in de MER voor Ede-Oost.
Hierbij ontvangt u ons standpunt. Wij hebben de alternatieven beoordeeld op de effecten VQor
verkeer, vanuit de optiek van de natura 2000 opgave, de eclogische hoofdstrucuur en de cul-
tuurhistorische aspecten.

Geacht college, Jo". .

Variant At:
Deze variant heef! onze voorkeur omdat deze variant vanuit verkeersoptlek de beste mogelijk~
heden biedt om ook het bestaande zuidelijk deel van Ede adequaat te ontsluiten richting A 12.
Zo ontstaat een positief effec op de bereikbaarheid en neemt de verkeershinder en mogelijke
verkeersonveiligheid in andere delen van Ede af (bijv. Willy BraIlIlaan). De variant heeft geen
negatieve effecten op het natura 2000 gebied.

VariantA2:
Deze variant is vanuit verkeersoogpunt minder gunsllg dan de vorige variant omdat het nieuwe
tracé verder van de bestaande bebouwing is gelegen. Ook de ecologische aspecten zijn minder
gunstig ( aanwezigheid doorgangsroute wijd ter plaatse van kruising met de A 12). Het natura
2000 gebied wordt meer belast en ook op het aspect cultuurhistorie (Hoekelum) scoort deze
variant minder gunstig.

Variant C:
Hiervoor gelden in grote lijnen dezelfde opmerkingen als voor variant A 2. Als extra bezwaar zien
wij dat in deze variant een oplossing moet worden gevonden voor het afsluiten van de toeristisch
recreatieve verbinding tussen de Veluwe, via het Binnenveld naar de Utrechtse Heuvelrug_ Hel
gevaar bestaat dat verkeer van Ede-oost naar Wageningen door de bebouwde kom van Benne.
kom gaat rijden in plaats van over de Dreeslaan. Dit is niet gewenst

inlihli'9,n boJ dhr. W. Post dooiesn,. (026) 359 97 62

e-ail posl~gelderland.nl BNG 's-Gravenha;i. ,e+, nr. 26.50.10.62,(
ABN. AlMlO Arnhe. rek. nr 53.50,26 46~
Pos:bad-\ll,orelenin\l eES162
BTWnr 001825100603

code- 00425151.0001
lBANn'_, NL74BNGH02650i DS24
SWlFIBIC: BNGHNL2G
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_provincie
GELDERLAND

VariantG:
Hiervoor gelden dezelfde argumenten als bij variant C Hoewel Bennekom een meer directe
verbinding naar Arnhem krijgt kan ook worden verwacht dal daarmee verkeer wordt
aangetrokken dal geen herkomst of bestemming in Bennekom heeft. Wij gaan er van uit dat de
huidige uitrit A 12 uit hel oosten wordt vervangen door de uitrit bij Hoeketum en dal daardoor het
kruispunt met de Dreeslaan niet gecompliceerder wordt. Verder vragen wij aandacht voor
eventuele verkeerslechnische problemen bij de aansluiting op de A 12. Onduidelijk Îs of de
parallelwegen op maaiveld liggen of op A 12 hoogte (viaduct over de weg naar Bennekom).
Vanuit het oogpunt van natura 2000 merken wij dat er naast verstoring ook oppervlakleverIles
van het leefgebied van Vogelrichtlijnsoorten optreedt. Wij constateren dal in deze varianl de EHS
wordt doorsneden. Daarvoor is compensatie vereist.

Variant 12:
Deze variant is vanuit natura 2000 niet gewenst Er vindt nog meer aantasting van
natuurwaarden plaats dan in variant G. Daarbij gaat er ook opperviakIe van een beschermd
habitallype (oud zuurminnend eikenbos) verloren. Bovendien zijn er alternatieven.
Wij verwachten een toename \lan de barrierewerking van het spoor gekoppeld aan een aan te
leggen weg voor de natuur (geluid). De geomoriologie wordt in deze variant aangetast en de
EHS wordt doorsneden.
Ook uit verkeersoptiek vinden wij deze variant niet logisch.
Wij nemen aan dal de aansluiting A 12 richting AmhemiPapendal blijft bestaan. Daarmee wordt
op beperkte afstand een nieuwe aansluiting gerealiseerd waardoor mogelijk ook hier de
doorstroming op de A 12 \lerstoord kan raken. De verwachting is dat deze variant geen goede
oplossing biedt \loor de pendel uit Ede(Oosl) naar Utrecht en geen probleemoplossend

vermogen heeft voor de bestande knelpunten.

Variant /4:
Ook deze variant is niet gewenst. Hiervoor gelden dezelfde argumenten als voor variant 12,
Voordeel van vartant 14 boven varianl12 is de directe aansluiting op het station.

Op basis van bovenstaande concluderen wij het volgende:

de alternatieven A1, A:, C kunnen wij ondersteunen hoewel wij voorkeur hebben
voor variant A1. Dat is vooral ingegeven natuur- en landschappelijke overwegingen
maar ook vanuit de verkeersaspecten (vooral in geval van variant A1).
door de bezwaren die aan variant G kleven vanuit natura 2000 en uit het oogpunt
van landschap is deze variant geen realistisch altematief.
de varianten 12 en 14 wijzen wij af. Er zijn on\loldoende argumenten waarom de
natura 2000 gebieden en de EHS doorsneden moeten worden, terwijl er reêle
alternatieven zijn. De noodzaak lol compensatie neemt niel weg daf de faclo sprake
is van een grote barriêrewerkjng en geluidsoverlast in hel natura 2000 en EHS
gebied. Dat vinden wij niet aanvaardbaar.
wij zijn in relatie tot de varianten 12 en 14 geen voorstander van het afsluiten van de
N224. Wij sluiten niet uit dat wij in de toekomst Op de N224 maatregelen nemen ten
gunste van de natuur, met name waar het gaat om wildpassages. We denken dan
aan een beperkte herinrichting en snelheidsverlaging Ier plaatse van wíldpassages
of een afsluiting in de nachtelijke uren De functie van de N224 zal naar \lerwachting
niet veranderen.
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_Rrovincie
GELDERLAND

de detaillering van verschilende aansluitvarianten op de A 12 Ier hoogte van de
DreesJaan vanuit hel oogpunt van verkeer behoeft in overleg met ons nog nadere
afweging. Wij stellen daarbij als voorwaarde dal het hoogwaardige karakter van de
vallei(bus)lijn gegarandeerd blijft.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Stalen van Gelderland

C\~)--J\~~\~CL~
Commissaris
van de Koningin
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_kenmerk onsk..nm.,k,

15-11-2007 Ontl2007f26376 DRZO/2008-(668
ond..rw..rp doork",nL',.mer

advies MER Ede-Gost 0708883146

Geachte heer de Graaf,

In reactie op uw bovengenoemde brief en mijn schrijven daarop (dd. 17-12-2007, kenmerk
DRZO/2007-4737) en naar aanleiding van een gesprek met de heren Tutert en Nijhout van

uw gemeente op 30 januari 2008, deel ik u het volgende mede.

Het afronden van een MER Ede-oost, aansluitvarianten Au, en 1" fase Structuurplan Ede-
oost, liggen nu voor. De 6 voorgelegde tracé's kan ik op basis van de gegeven informatie
niet volledig beoordelen. Daartoe dienen te zijner tijd ook de vastgestelde MER en
besluitvorming Stflctuurplan Ede-oost, zoals gesteld in mijn hierboven genoemde eerdere
brief aan u.

Aansluitvarianten A12 en procedures Natura 2000
Met betrekking tot de varianten Parklaan 2 en aansluitalternatieven 'j' kan ik nu stelten dat
deze in uitvoering l!n gebruik effecen zullen hebben op het Natura 2000 gebied 'Veluwe'.
Daarbij zijn de aanwezige ei:ologische waarden in de deelgebieden de Sysselt en het
Hoekelumsche Bosch in het geding. Het betreffende gebied k.ent al een aanwijzing als
Vogelrichtlijngebied en is aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Als de aantasting van de
aanwezige ecologische waarden door de genoemde 'aansluitvarianten' significant zal
blijken te zijn, en dat hou ik voor mogelijk, dan moeten er argumenten van groot
maatschappelijk belang aan ten grondslag liggen om beide richtlijnen voor de
onderhavige ingreep te p.asseren. Voorafgaand daaraan moeten ook de mogelijke
alternatieven ter afwikkeling van het onderliggende (infrastructurele) probleem zjjn
onderzocht en in dit verband geen oplossing bieden. Dan nog zal het verlies aan w3arde
gecompenseerd moeten zijn voordat de schade wordt aangericht. Mogelijk kan er aldus
toch door de Provincie een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet op
afgegeven worden. Nederland zal de compensatie moeten melden aan de Europese
Commissie. P3S na een positief commentaar uit Brussel kan de vergunning worden
afgegeven. De duur van behandeling door Brussel is ongeveer 9 maanden.
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Datum Kenmerk
4 februari 2008 DRZOlioo8.0668

Vervolgblad

2

Het hoeft op grond van bovenstaande denk ik geen betoog dat zorgvuldigheid in de
afweging rond de te hanteren aans!uitvarianten A12, in het kader van de aanwezigheid
van Natura2000 gebied 'Veluwe' geboden is. Mogelijk is de afhandeling van uw zienswijze
op de aanwijzing van dit Natura2000 gebied in dit verband nog van belang.
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