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AANVULLEND BEROEPSCHRIFT 

Hoogedelgestrenge Raad, 

Hierdoor reageer ik op het verweerschrift van de Minister van 24 mei 2019. 

Ad. a: Verschillende verkeersgegevens 

In het verweerschrift van 24 mei 2019 geeft de Minister een overzicht van de gehanteerde 

verkeersgegevens. Dat steeds wordt gerekend met verschillende verkeersaantallen heeft -

dat begrijpen appellanten ook wel - te maken met de duur van de besluitvorming en 

opeenvolgende verkeersmodellen. 

2. Per saldo moet echter worden vastgesteld' dat het verkeer over de doorgetrokken A15 in het 

WTB 2019 ruim 40% lager is dan ten tijde van de TN/MER. Dat betekent dat de 

verkeersgegevens die ten grondslag liggen aan het WTB zeer substantieel afwijken van de 

verkeersgegevens die zijn gebruikt in het TN/MER. Dat betekent dat thans moet worden 

geconstateerd dat de beschrijving van de alternatieven en de doorrekening van de 

milieueffecten in de TN/MER is gebaseerd op verkeersgegevens die 40% te hoog zijn. 

Datzelfde geldt voor de MKBA. Consequentie daarvan is dat de positieve effecten 

(bijvoorbeeld bekorten van files, reistijdwinst etcetera) fors zijn overschat. Zowel de 

1  En dat doet de Minister ook in de eerste alinea van bladzijde 50 van het verweerschrift van 24 mei 
2019. 
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vergelijking van de alternatieven in het MER als de vergelijking van de alternatieven in de 

MKBA geven daardoor een onjuist en vertekend beeld. Appellanten hebben een en ander nog 

eens schriftelijk toegelicht in een notitie die als bijlage 1 is aangehecht. 

3. Het is maar zeer de vraag of een vergelijking van de alternatieven in het TN/MER en de 

MKBA op basis van de huidige verkeersaantallen, dan zou de uitkomst van de vergelijking 

wellicht een heel andere zijn. Appellanten achten het onjuist - en in strijd met artikel 3:2 

Awb - om besluitvorming te baseren op verkeersgegevens waarvan thans vaststaat en wordt 

erkend dat zij zich 40% te hoog zijn. 

Ad c. Alternatieve onderbouwing stikstof 

4. De Minister stelt dat uit ABRvS 18 juli 2018 (nr. 201602958/1/R6; Tracébesluit 

Blankenburgverbinding) zou volgen dat het gebruik van een alternatieve wijze van toetsing 

van stikstof naast het PAS mogelijk zou zijn. Ook in die zaak was de zogenaamde  ADC-toets 

aan het project ten grondslag gelegd. 

5. Volgens de minister zou het gebruik van de  ADC-toets nodig zijn nu (het inmiddels vervallen) 

art. 5.5 lid 3 Wnb een salderingsverbod bevatte waarop alleen art. 2.14 Bnb een 

uitzondering in uitzonderlijke gevallen zou geven. Deze opvatting van de minister is onjuist. 

Het salderingsverbod van art. 5.5 lid 3 Wnb heeft alleen betrekking op salderingen tussen 

inrichtingen in de zin van art. 1.1 lid 3 Wet milieubeheer. Nu een wegtracé geen inrichting is, 

is het verbod van extern salderen niet van toepassing op het voorliggende tracébesluit. Dit 

betekent dat binnen het kader van de destijds voorgeschreven PAS-systematiek prima een 

saldering ten gunste van het tracébesluit had kunnen plaatsvinden. Het is dan ook 

onbegrijpelijk dat de minister volhoudt dat er een verbod van externe saldering van 

toepassing zou zijn op de Natura 2000-toestemming binnen het tracébesluit. Dit is evident 

niet het geval. 

6. Dit betekent ook dat de minister niet naar de uitzonderingssituatie van art. 2.14 Bnb hoeft te 

grijpen om binnen de gewone passende beoordeling van het project een saldering op te 

voeren. Binnen de PAS-systematiek was het salderen waar het niet gaan om  Wm-

inrichtingen immers niet verboden. 

7. De vraag die de minister oproept, namelijk waarom de mogelijkheid voor uitzonderlijke 

gevallen dwingend zou moeten worden benut boven de  ADC-toets, behoeft derhalve niet 

beantwoord te worden. Het is de vraag waarom niet de keuze voor een reguliere passende 

beoordeling zou moeten prevaleren boven de  ADC-toets. Die vraag is eenvoudig te 

beantwoorden, nu uit de systematiek van art. 6 Habitatrichtlijn blijkt dat de 

beoordelingswijze van art. 6 lid 3 (de passende beoordeling) de hoofdregel is, en dat de 

ADC-toets juist slechts is geschreven voor uitzonderingssituaties. Dit betekent dat ook voor 

de minister de plicht bestaat en bestond om eerst te bezien of via het reguliere traject een 

toestemming is af te geven alvorens te grijpen naar de  ADC-toets. 

Ad d. mitigerende' maatregel 
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"Mitigerende" maatregel 100 km/uur op A50 tussen knooppunt Waterberg en knooppunt 

Beekbergen 

8. Een eventuele snelheidsverlaging op dit traject, dat is gelegen op grote afstand van het 

plangebied van het WTB 2019, is sowieso geen mitigerende maatregel. Veeleer is sprake van 

compensatie. De verlaging van de maximumsnelheid op de A50 is een compenserende 

maatregel voor het negatieve effect van extra stikstofdepositie op Natura 2000-gebied 

Veluwe vanwege het nieuwe deel van de A15. De minister beweert dat dit een mitigerende 

maatregel is in plaats van een compenserende maatregel. Logisch is dat alleen een 

snelheidsverlaging ter plaatse van de A15 een mitigerende maatregel kan zijn, en dat een 

maatregel elders (op de A50) slechts een compenserende maatregel kan zijn. Dit volgt ook 

uit de arresten  Orleans  en Briels, dat een mitigerende maatregel een maatregel ter plaatse 

van het negatieve effect moet zijn. 

9. Belangrijker nog is het volgende. Als gevolg van de Spoedwet aanpak stikstof 

(inwerkingtreding per 1 januari 2020) geldt sinds maart 2020 voor dit project een maximale 

snelheid van 100 km/uur. Dat betekent dat artikel 7 van het WTB 2019 (mitigerende 

maatregelen Wet natuurbescherming) niet meer uitgevoerd kan worden. De "mitigerende" 

maatregel uit artikel 7 (100 km/uur tussen Waterberg en Beekbergen) zou blijkens artikel 7 

in werking treden voorafgaand aan het moment dat de extra rijstroken van de Al2 of de A15 

worden opengesteld. Dat kan dus niet meer, omdat de maximale snelheid vanaf 2020 al 100 

km/uur is. 

10. Voorts is het effect van de mitigerende maatregel gebaseerd op de veronderstelling dat er 

een verschil zou zijn in de maximaal toegestane snelheid op de A50 (100 km/uur) en (onder 

meer) de A15 (120 of 130 km/uur). Dat zou leiden tot een afname van motorvoertuigen op 

de A502. Kennelijk was de veronderstelling dat (een deel) van deze voertuigen het nieuwe 

A15 Tracé zou nemen. Daar is sprake zou zijn van een relatief beperkte toename 3. 

11. Nu echter sinds maart 2020 de maximumsnelheid op alle rijkswegen (overdag) 100 km/uur 

bedraagt, zal er geen sprake zijn van een verschil tussen de A50 en de A15. De vermindering 

van het aantal motorvoertuigen op de A50 en de Al2, die was gebaseerd op verschillende 

maximumsnelheden op verschillende wegen, zal zich daarom niet meer voordoen. 

Integendeel, rekening moet worden gehouden met de autonome toename van 1600 MVT per 

etmaal ten opzichte van de autonome ontwikkeling4. 

12. Dus los van het feit dat de "mitigerende" maatregel feitelijk niet meer kan worden uitgevoerd 

(de maximum snelheid bedraagt al 100 km/uur), heeft die mitigerende maatregel ook geen 

enkel effect meer. De maximale snelheid op de A15 (en andere rijkswegen) bedraagt immers 

ook 100 km/uur, zodat de oorzaak van de verkeersafname op de A50 (verschillende 

maximum snelheden op verschillende rijkswegen) zich niet meer voordoet. 

2 Met circa 1500 mvt per etmaal op het wegvak A50 Waterberg Al/A50, een afname van circa 8000 mvt 
op de Al2 tussen Grijsoord en Waterberg en een afname van circa mvt op Al2 tussen Grijsoord en 
aansluiting Ede. 
3  zie bladzijde 130 van de passende beoordeling 
4 Bladzijde 130 PB 
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13. Deze stikstofruimte van deze maatregel zal middels een stikstofregistratiesysteem worden 

ingezet ten behoeve van woningbouw en van bepaalde infrastructurele projecten. Aldus 

dreigt de verlaging van de maximumsnelheid op de A50 voor een tweede maal te worden 

ingezet: eerst voor de realisering van ViA15, en later nogmaals via het 

stikstofregistratiesysteem voor bijvoorbeeld woningbouw of infrastructuur. 

14. Gezien het feit dat het besluit tot snelheidsverlaging op de A50 op dit moment nog niet is 

genomen en nog niet is uitgevoerd, wordt zij ingehaald door de algehele verlaging van de 

maximumsnelheid in Nederland. De stelling dat deze maatregel onvoldoende geborgd is 

heeft door deze recente ontwikkeling aan kracht gewonnen: als de algemene 

snelheidsverlaging half maart 2020 zal zijn uitgevoerd, is het doorzetten van de mitigerende 

maatregel' (in werkelijkheid: compenserende maatregel) immers feitelijk niet meer mogelijk. 

15. Indien en voor zover de minister hierover zou opmerken dat het beginsel van ex tunc 

toetsing eraan in de weg zou staan dat uw Afdeling deze ontwikkelingen bij zijn 

besluitvorming betrekt, geldt het volgende. 

16. Het beginsel van gemeenschapstrouw (artikel 4 lid 3 WVEU) en het effectiviteits- c.q. 

doeltreffendheidsbeginsel staan in de weg aan een ex tunc toetsing indien op voorhand 

vaststaat dat daardoor een situatie ontstaat die in strijd is met Europees recht (in dit geval 

de Habitatrichtlijn) en die met ex nunc toetsing kan worden voorkomen. 

Stikstofdepositie in de aanlegfase is buiten beschouwing gelaten 

17. Appellanten stellen vast dat de stikstofemissie in de aanlegfase geheel buiten beschouwing is 

gebleven. Daarnaar is geen onderzoek gedaan. Dat is merkwaardig en onzorgvuldig omdat 

vaststaat dat de (jarenlange) aanlegfase met veel werkzaamheden en daarom veel uitstoot 

van stikstof gepaard zal gaan. Bij de gevolgen daarvan is in de passende beoordeling geen 

rekening gehouden. Noch uit de Wnb, noch uit uw jurisprudentie blijkt dat wanneer de 

stikstofemissie in de gebruiksfase van een project hoger is dan tijdens de aanlegfase, de 

stikstofemissie tijdens die aanlegfase buiten beschouwing blijven. 

18. Vast staat dat tijdens de aanlegfase sprake zal zijn van een forse emissie van stikstof. De 

passende beoordeling uit 20175  vermeldt daarover het volgende: 

5  deelrapport ecologie, passende beoordeling, 15 februari 2017,  Royal  Haskoning, bladzijde 24 § 5.4 
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Effecten aanlegfase 

Door inzet van materieel en lokaal werkverkeer kan sprake zijn van een lijdelijke toename van 

slikstofemissie en depositie. Hel project ViA15 Is een groot project, waarbij zowel ter plaatse van hel 

plangebied als daarbuiten sprake is van de inzet van groot materieel en bouwverkeer. Het project ViA15 

ligt op korte afstand van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak door 

het materieel en de transportmiddelen waarmee do werkzaamheden worden uitgevoerd kan in beginsel 

leiden tot een verhoging van de stikstofdepositie op gevoelige habítattypen in de Rijntakken, Deze uitstoot 

is lijdelijk en lokaal; de daarmee samenhangende depositie zal zeker beperkter zijn dan de depositie in de 

gebruiksfase wanneer 32.000 mvtfetmaal passeren. De emissie van maximaal enkele tientallen bronnen 

per etmaal tijdens de uitvoering valt immers weg ten opzichte van de emissies van de genoemde aantallen 

voertuigen per etmaal in de gebruiksfase. De gebruiksfase is dan ook maatgevend ten opzichte van de 

realisatiefase, Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij de inzet van stikstof uitstotend materieel rekening 

dient le worden gehouden met de locatie van slikstofgevoelige habital. Binnen hel Natura 2000-gebied 

bevinden zich locaties met Glanshaver• en vossenstaarthooilanden, een stikstofgevoelig habitattype. Hel 

genoemde materieel dient zich niet te concentreren rond deze locaties, zodat de stikstofdeposltiebijdrage 

in de realisatiefase niet de ontwikkelingsruimte conform de gebruiksfase overschrijdt. 

De overige gebieden binnen het onderzoeksgebied (Veluwe) liggen op grote afstand van het project (meer 

dan 5 km). Directe effecten in de aanlegfase zijn gezien de afstand uitgesloten, 

19. Kortom: het gaat om een groot project met de inzet van veel groot materieel en 

bouwverkeer. Het gaat om een emissie van enkele tientallen bronnen per etmaal gedurende 

een langere periode. De aanlegfase zal naar verwachting meer dan een jaar in beslag 

nemen. Het moge zo zijn dat de stikstofemissie tijdens de gebruiksfase groter is, maar dat is 

geen reden om de stikstofdepositie tijdens de aanlegfase niet te onderzoeken en geheel 

buiten beschouwing te laten. Dat is niet gebruikelijk en gebeurt bij geen enkel project. 

20. Niet valt in te zien waarom bij kleinere bouwprojecten (soms van één woning) de 

stikstofemissie in de aanlegfase moet worden berekend en beoordeeld - en in de praktijk 

soms tot problemen leidt - terwijl de stikstofemissie in de aanlegfase van dit majeure project 

geheel buiten beschouwing zou kunnen blijven. 

21. Voorts blijkt uit deze passende beoordeling dat het van belang is dat stikstofuitstotend 

materieel uit de buurt blijft van de gebieden waar zich de glanshaver - en 

vossenstaarthooilanden bevinden. Daar dient het genoemde materieel zich niet te 

concentreren. Dat dat ook daadwerkelijk gebeurt, is in het WTB 2019 op geen enkele wijze 

geborgd. 

Significante effecten Biesbosch, Lingegebied en Diefdijk zuid, Loevestein, Pompveld en 

Kornsche boezem; geen mitigatie en geen compensatie 

22. Uit de passende beoordeling6  blijkt dat zich niet alleen forse toenames van stikstofdepositie 

voordoen in de Natura 2000-gebieden Rijntakken en Veluwe, maar ook in de Natura 2000-

gebieden Biesbosch, Lingebied en Diefdijk Zuid en Loevestein, pompveld en Kornsche 

boezem. In die Natura 2000-gebieden is op stikstofgevoelige gebieden sprake van toenames 

variërend van 0,02 - 1,77 mol ha/jaar. 

23. Ten aanzien van habitattype H7230 (kalkmoerassen) in het Natura 2000-gebied Lingegebied 

en Dieftijd-Zuid is bijvoorbeeld sprake van toename van de stikstofdepositie van 0,175 

6  zie bijvoorbeeld bijlage 1C: stikstofdepositieberekeningen ViA15 met mitigatie per natura 2000-gebied 
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mol/ha/jaar7. Bij een insta nd houd ingsdoelstelling "uitbreiding van areaal en 

kwaliteitsverbetering"8. Ook voor andere habitattypen gelden substantiële stikstofdeposities 

(tot 1,77 mol/ha/jaar), bij een instandhoudingsdoelstelling van verbetering van kwaliteit en 

behoud of uitbreiding van areaal. 

24. Bij dergelijke stikstofdeposities is sprake van significante negatieve effecten, althans kunnen 

significante negatieve effecten niet bij voorbaat worden uitgesloten. Dat betekent dat 

daarvoor gecompenseerd zal moeten worden, maar dat gebeurt niet. De compensatie-

opgave ziet enkel op significant negatieve effecten in het Natura 2000-gebied Rijntakken. 

Dat betekent dat WTB 2019 vanwege onvoldoende onderzoek en/of onvoldoende 

compensatie in strijd is met artikel 2.8 lid 4 Wnb. 

25. Ook uit de Aanvullende passende beoordeling & compensatieopgave stikstofdepositie van 

Royal  Haskoning van 22 januari 2019 blijkt dat wegmitigeren niet lukt en dat er dus 

gecompenseerd moet worden. 

"Uit voorliggende passende beoordeling voor de gebieden Rijntakken, Lingegebied & Diefdíjk-Zuid en 
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem blijkt dat voor twee habitattypen - H6120 
Stroomdalgraslanden en H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden in de Rijntakken - significante 
gevolgen niet met zekerheid zijn uit te sluiten. Aangezien geen mitigerende maatregelen voor handen 
zijn die nog niet zijn voorzien in een ander kader, zoals het PAS of regulier beheer (zie hoofdstuk 7), 
dienen deze effecten gecompenseerd te worden. Met het nemen van mitigerende maatregelen 
(snelheidsverlaging op de A50) worden negatieve effecten voor de Veluwe voorkomen. " 
(eerste alinea H8, op p. 136) 

Die compensatie vindt echter niet plaats. 

Ad e. Gekozen nul-situatie 

26. Volgens de minister moet volgens vaste jurisprudentie van uw Afdeling de gevolgen van het 

project worden getoetst ten opzichte van de feitelijke situatie ten tijde van het nemen van 

het besluit. Projecten die in het verleden zijn gerealiseerd en uitgevoerd worden maken 

onderdeel uit van die 'autonome situatie'. De minister haalt op dit punt jurisprudentie van uw 

Afdeling aan, zoals ABRvS 24 april 2013 (Radio Kootwijk), ABRvS 21 juli 2010 (Windturbines 

Sabinapolder) en ABRvS 1 mei 2013 (Schelpenwinning Waddenzee). 

27. Deze jurisprudentielijn is sinds het Moorburg-arrest van het Europees Hof van Justitie 

(HvJEU26 april 2017, C-142/16, ECLI:EU:C:2017:301) achterhaald. Uit dit arrest volgt 

immers dat een passende beoordeling tevens in moet gaan op de cumulatieve effecten met 

reeds uitgevoerde projecten. Dit betekent dat deze in het verleden uitgevoerde projecten 

niet in de referentiesituatie kunnen worden meegenomen. Ik citeer enkele relevante 

overwegingen van het Hof uit dit arrest: 

7  PB bladzijde 106 en bijlage 12 

8  PB blz. 108 
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"58 Met betrekking tot het eerste onderdeel van de tweede grief inzake de pompcentrale van 

Geesthacht volgt uit het aan het Hof overgelegde dossier dat deze zich sinds 1958 
stroomopwaarts bevindt, in de onmiddellijke omgeving van de Geesthachtdam. 

61 Artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn verlangt van de nationale autoriteiten dat zij in het 
kader van het onderzoek van de cumulatieve gevolgen alle projecten in aanmerking nemen die 
samen met het project waarvoor een vergunning is aangevraagd, significante gevolgen kunnen 
hebben, rekening houdend met de doelstellingen van deze richtlijn, ook al dateren zij van vóór 
de datum waarop deze richtlijn in nationaal recht is omgezet. 

62 Projecten zoals de pompcentrale van Geesthacht, die in combinatie met het project waarvan 
de gevolgen worden beoordeeld, tot een verslechtering of een verstoring voor de migrerende 
vissen in de rivier, en dus tot een verslechtering van het betrokken gebied in het licht van de 
doelstellingen van de habitatrichtlijn kunnen leiden, mogen immers niet worden uitgesloten van 
de krachtens artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn te verrichten effectbeoordeling." 

28. Dit betekent dat een behoorlijk aantal uitgevoerde projecten uit de referentiesituatie gehaald 

moeten worden en onderdeel moeten zijn van de cumulatietoets. De opvatting van de 

minister dat deze projecten al in de referentiesituatie (of de `autonome situatie') zouden zijn 

verwerkt, is niet in overeenstemming met het Moorburg-arrest. Indien dit juist zou zijn, dan 

zou het Hof hebben geoordeeld dat deze projecten juist niet in de cumulatietoets beoordeeld 

zou hoeven te worden. Gezien het oordeel van het Hof in met name r.o. 61 van het 

Moorburg-arrest, dat dergelijke projecten in de toetsing van de cumulatieve gevolgen 

moeten worden meegenomen en kunnen zij niet worden geacht simpelweg onderdeel uit te 

maken van de referentiesituatie. 

29. Dit betekent onder meer dat in de cumulatietoets had moeten worden meegenomen: 

• Het Programma Stroomlijn, deelgebied 1 en 2 (Uiterwaarden langs Boven-Rijn, Waal, 

Pannerdensch Kanaal, Boven-Merwede en de benedenloop van de Maas, cluster 4, 

kenmerk RWS00101-10-553 (zie Staatscourant 11 juni 2015, nr. 15340), waarmee 

allerlei ingrepen in het stroomgebied van het water binnen en rond Natura 2000-

gebied Rijntakken zijn toegestaan en uitgevoerd); 

• De aanleg van de Betuwelijn (aangelegd ten behoeve van het goederenvervoer van 

Rotterdam naar Duitsland) dat door hetzelfde Natura 2000-gebied ligt als waar dit 

traject is uitgevoerd); 

• De verbetering van de Rijnbandijk; 

• De aardgastransportleiding Ommen-Angerlo; 

• De hoogspanningsleiding Doetinchem — Dodewaard. 

• De projecten die zijn vermeld in bijlage 2. 

30. Bijvoorbeeld: uit de passende beoordeling 'Stroomlijn fase 3, percelen 1 en 2, tranche 4' 

(Natuurbalans —  Limes  Divergens BV, 13 juli 2015, in opdracht van Rijkswaterstaat) voor het 

Programma Stroomlijn blijkt duidelijk dat dit programma, waarbij ruwe vegetatie uit de 

uiterwaarden van de grote rivieren is verwijderd, effecten heeft of heeft gehad op dezelfde 

habitattypen in hetzelfde Natura 2000-gebied als het onderhavige tracébesluit voor de A15. 

Genoemd in die passende beoordeling zijn: de habitattypen H6120 — stroomdalgraslanden, 
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H6430A - ruigten en zomen (moerasspirea en grote valeriaan), H6430B - ruigten en zomen 

(wilgenroosje en moerasmelkdistel), H6510 - glanshaver- en vossenstaarthooilanden, 

H91E0A - zachthoutooibossen, H91E0B - essen-iepenbossen, H91F0 - droog 

hardhoutooibos. In die passende beoordeling genoemde en onderzochte soorten met 

mogelijke effecten ondervinden van de werkzaamheden zijn: bever, meervleermuis, 

kamsalamander, roerdomp, woudaap, grote karekiet, porseleinhoen, kwartelkoning, 

blauwborst, aalscholver, dodaars, watersnip en ijsvogel, en daarnaast meerdere soorten 

watervogels. 

Ad f. Te beperkte scope in afstand 

31. Doordat de effecten zijn afgekapt op drie kilometer, zijn ten onrechte niet alle 

stikstofeffecten in beeld gebracht. Daarbij moet worden bedacht dat stikstof in de vorm van 

stikstofoxiden (NOx) grotere verspreidingscirkels hebben dan stikstof in de vorm van 

ammoniak (NH3). Met andere woorden, belangrijke effecten worden op deze wijze buiten 

beeld gehouden. 

32. De minister brengt in haar verweerschrift hier weinig tegenin. Ze zegt slechts dat met het 

oog op 'een zinvolle effectbepaling" conform AERIUS Calculator is gerekend tot 3 km van de 

betrokken wegen. Dit betekent dat mogelijke significante effecten (ieder effect boven de 

0,00 mol/ha/jaar) buiten beeld zijn gebleven omdat er simpelweg geen berekening voor is 

uitgevoerd! Dit terwijl het helemaal niet ingewikkeld is om in AERIUS berekeningen voor 

buiten de 3 km toe te voegen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de verspreiding van 

ammoniak door de veehouderij kan worden berekend zonder enige beperking in afstand. Dit 

betekent ook dat er geen technische belemmering voor een dergelijke berekening bestaat. 

Ad g. Onvoldoende Natura 2000-gebieden onderzocht 

33. De minister stelt dat zij in de passende beoordeling alle relevante Natura 2000-gebieden zou 

hebben beoordeeld, en dat binnen het onderzoeksgebied voor alle habitattypen en 

leefgebieden met een stikstofdepositietoename vanaf 0,01 mol/ha/jaar als gevolg van het 

project is beoordeeld of er sprake is van significante verslechtering. Indien wordt bedacht dat 

het genoemde onderzoeksgebied' wordt begrensd door een 3 km-lijn, dan is duidelijk dat de 

minister toegeeft dat niet alle Natura 2000-gebieden op het effect van stikstofdepositie zijn 

onderzocht. Daarbij moet worden aangetekend dat veel habitattypen en leefgebieden reeds 

zijn overbelast met stuikstofdepositie, en dat geldt ook voor de niet-onderzochte. 

Ad h: enorme toename van stikstofdepositie, ook prioritaire  habitats 

34. Volgens de minister verplicht art. 2.8 lid 6 Wnb niet tot het vragen van instemming aan de 

Europese Commissie omdat als dwingende reden de openbare veiligheid in het geding zou 

zijn. 

35. In de eerste plaats is het project niet nodig voor de menselijke gezondheid, de openbare 

veiligheid of wezenlijk gunstige milieueffecten. De minister geeft in haar verweerschrift (zie 

p. 61) zelf ook al aan dat de weg nodig wordt geacht voor de doorstroming op de weg en de 

bereikbaarheid van de regio, en dat aldus een bijdrage zou worden geleverd aan de 

f✓' 
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economische ontwikkeling van de regio Arnhem-Nijmegen e.o. Indien deze economische 

redengeving gevolgd zou worden, dan is inderdaad instemming van de Europese Commissie 

vereist. Als dit economische belang in een  ADC-toets moet prevaleren boven de Natura 

2000-waarden, dan is duidelijk dat zeker wél instemming van de Europese Commissie nodig 

is. Dit volgt duidelijk uit art. 2.8 lid 6 Wnb en uit art. 6 lid 4 laatste volzin van de 

Habitatrichtlijn. 

36. De redenering van de minister dat de openbare veiligheid in het geding zou zijn indien de 

verlenging van de A15 niet zou worden gerealiseerd, is daarom bijzonder vergezocht en kan 

niet in redelijkheid staande worden gehouden. Als gezegd kan dit argument hooguit worden 

aangevoerd voor de aanleg van de brug als noodvoorziening (wat de minister de 

oeververbinding noemt), maar niet voor de openstelling van de weg zelf. 

37. Vast staat dat de Minister de Europese Commissie geen expliciete instemming heeft 

gevraagd als bedoeld in artikel 6 lid 4 Habitatrichtlijn. Volgens de Minister is die instemming 

niet nodig omdat het zou gaan om dwingende redenen van groot openbaar belang die 

verband houden met de openbare veiligheid. 

38. Het is evident dat de primaire doelstelling van het project is gelegen in het verbeteren van 

de bereikbaarheid en is ingegeven door verkeerstechnische overwegingen. 

Hoogwaterveiligheid (een extra brug over het Pannerdensch kanaal) is een bijkomstigheid, 

maar zeker niet de aanleiding voor het Tracébesluit. 

39. Overigens blijkt uit geen enkel onderzoek dat het toevoegen van een extra evacuatieroute 

noodzakelijk is. In de huidige situatie zijn voldoende evacuatieroutes aanwezig. Daarom is 

het argument'hoogwaterveiligheid' niet aanwezig, althans weinig zwaarwegend. Het moet er 

daarom voor worden gehouden dat het argument van "hoogwaterveiligheid", zonder 

gebleken noodzaak daartoe, weinig valide is. Hoogwaterveiligheid zou in theorie en hooguit 

slechts kunnen gelden als dringende reden van groot openbaar belang als er ook 

daadwerkelijk een noodzaak zou bestaan tot het creëren van een extra evacuatieroute. Die 

noodzaak is er niet. De dwingende redenen van groot openbaar belang die ten grondslag 

liggen aan het Tracébesluit, hebben daarom geen betrekking op de menselijke gezondheid 

en openbare veiligheid. 

Ad í. Alternatieventoets 

40. De minister erkent dat het alternatief van een ondertunneling niet is onderzocht en 

beoordeeld op haar effecten op natuur en milieu. De tunnel is dus niet in het MER als een 

van de mogelijke alternatieven onderzocht. Ook in de Alternatieventoets in het kader van de 

ADC-toets is de variant met tunnel niet meegenomen.9 

41. Volgens de minister zou een brug robuuster zijn dan een tunnel bij een calamiteit. Nu is het 

niet uitgesloten dat een brug wordt ontzet indien een schip ertegenaan vaart. Deze grotere 

kwetsbaarheid van een brug ten opzichte van een tunnel is ten onrechte niet 

meebeoordeeld. De tunnel zou best eens het veiligere alternatief kunnen zijn ten opzichte 

van de brug, anders dan de minister beweert. Het is echter allemaal niet onderzocht. 

9  Toelichting WTB 2019, blz. 64 
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42. De minister geeft zelf al toe dat voor wat betreft de stikstofdepositie de tunnel een beter 

alternatief lijkt dan de brug, omdat de stikstof pas op een verder weg gelegen locatie (bij de 

tunnelmond) in het milieu komt, en dus niet direct vanaf de weg op het naast de weg 

gelegen Natura 2000-gebied kan neerslaan. In dat licht is het de vraag of de meerkosten van 

de tunnel vanuit Natura 2000 bezien mogelijk een goede investering zijn. In ieder geval is er 

bij de naastgelegen Betuweroute wél gekozen voor deze ondertunneling. De vraag is dan 

waarom de kostenafweging van de minister hier nu heel anders is dan toentertijd. 

Ad j. Cumulatie 

43. De minister stelt dat de beoordeling van cumulatieve effecten is uitgevoerd conform ABRvS 

18 juli 2018 (Blankenburg). Dit moge zo zijn, maar hierbij heeft uw Afdeling haar oude 

jurisprudentielijn op dit punt toegepast. Uit het Moorburg-arrest van het Europees Hof van 

Justitie (Hv3EU26 april 2017, C-142/16, ECLI:EU:C:2017:301) blijkt immers, zoals gezegd, 

dat een passende beoordeling tevens in moet gaan op de cumulatieve effecten met reeds 

uitgevoerde projecten. In het geval van het Moorburg-arrest betreft dat zelfs een in 1958, 

dus ruimschoots vóór de inwerkingtreding van de Habitatrichtlijn, opgerichte pompcentrale. 

Ad m. Compensatieplan 

44. De minister beweert dat het niet nodig zou zijn dat de compensatie voorafgaand moet zijn 

aangelegd en aangeslagen voordat het project wordt uitgevoerd. De Minister miskent daarbij 

echter dat de compensatiemaatregelen ook rekening moeten houden met eventuele 

tussentijdse verliezen aan natuurwaarden voordat de compensatie gerealiseerd is. De 

planning van de werkzaamheden en de planning van de te nemen compenserende 

maatregelen moet daarop zijn afgestemd. Uit niets blijkt dat de Minister een ecologische 

beoordeling achter deze planning heeft zitten. 

45. Dit is in strijd met het standpunt van de Europese Commissie ter zake van de tijdigheid van 

compenserende maatregelen: 

"3.7.15. Timing of compensation 

Timing the compensatory measures calls for a case-by-case approach. The schedule adopted 

must provide continuity in the ecological processes essential for maintaining the structure 

and functions that contribute to the overall coherence of the  Natura  2000 network. This 

requires a tight coordination between the implementation of the plan or project and the 

implementation of the compensatory measures, and relies on issues such as the time 

required for habitats to develop and/or for species populations to recover or establish in a 

given area. 

In addition, other factors and processes must also be considered: 

- A site must not be irreversibly affected before compensation is in place. 

- The result of compensation should be operational at the time the damage occurs on the site 

concerned. Under certain circumstances where this cannot be fully achieved, 

overcompensation would be required for the interim losses. 

- Time lags might only be admissible when it is ascertained that they would not compromise 
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the objective of 'no net losses' to the overall coherence of the  Natura  2000 network. 

- Time lags must not be permitted, for example, if they lead to population losses for any 

species protected on the site under Annex II to the Habitats Directive or Annex I to the Birds 

Directive; priority species listed in Annex II to the Habitats Directive merit special attention. 

- It may be possible to scale down in time compensatory measures, depending whether the 

significant negative effects are expected to arise in the short, medium or long term. 

Specific measures to outweigh interim losses that would occur until the conservation 

objectives are met may be advisable. All technical, legal or financial provisions needed to 

implement the compensatory measures must be completed before the plan or project 

implementation starts, so as to prevent any unforeseen delays that may hinder the 

effectiveness of the measures. " 

(Europese Commissie  d.d. 21  november  2018, "Managing  Natura  2000 sites The provisions 

of Article 6 of the 'Habitats' Directive 92/43/EEC", nr C(2018) 7621 final)"  

Appellanten verzoeken u al het voorgaande bij uw beoordeling van het WTB 2019 te 

betrekken en mede met inachtneming daarvan het WTB 2019 te vernietigen. 

Hoogachtend, 

- 
W.R. van der Velde 
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Loo, 22-5-2020 

Toelichting inconsequent gebruik van verkeerscijfers/selected  cordon. 

Het hoofdrapport TN/MER heeft als bijlage Deelrapport TN/MER Verkeer van 19 juli 2011. 

In dit deelrapport is op  biz  47 in hoofdstuk 5 in tabel 5.1 te zien dat er in dit rapport 

uitgegaan wordt dat er in het doortrek alternatief 86.000 voertuigen per etmaal via de 

nieuw brug het Pannerdensch Kanaal passeren. Volgens tabel 5.4 op  biz  50 zijn hiervan 

18.000 vrachtauto's. 

Door de voorgenomen tolheffing daalt het aantal voertuigen die het Pannerdensch Kanaal 

passeren van 86.000 naar 56.000 per etmaal. Zie hoofdstuk 6 tabel 6.1 op  biz  77. 

Deze intensiteiten zijn berekend voor 2025. 

In het MKBA rapport van 19-7-2011 is gebruik gemaakt van de  selected cordon  methode en 

er is geen rekening gehouden met de effecten van tolheffing. 

Voor de bepaling van de verkeersintensiteiten ten behoeve van de baten/kosten is een 

alternatieve methode toegepast, de  selected cordon  methode,  biz  19 MKBA, paragraaf 4.1.1. 

en afbeelding 4.1. 

De vanuit MKBA rapport gekopieerde tekst hierover: 
Bij het verwerken van de NRM-output ten behoeve van de MKBA is rekening gehouden 
met de richtlijnen zoals opgesteld door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart  
(DVS),  onder andere in de notitie `Richtlanen Output NRM-output tbv OEI/KBA, deel 2'. 
Deze richtlijnen schrijven voor dat de reistijd- en afstandwinsten van het verkeer tussen 
buitengebieden' van het NRM (voor deze studie NRM Oost-Nederland) buiten 
beschouwing dient te worden gelaten ten behoeve van de MKBA. De reden hiervoor ligt 
in het feit dat er moeilijk verklaarbare effecten kunnen optreden in de buitengebieden 
van het NRM (`modelruis). Echter, dit levert problemen op voor projecten die grote 
stromen verkeer faciliteren van en naar buitengebieden. ViA 15 is zo'n project: er zijn 
grote verkeerstronen tussen bijvoorbeeld het Rijnmondgebied en het Ruhrgebied die 
profiteren van de nieuwe verbinding. Indien de richtlijnen van  DVS  worden toegepast, 
blijven de effecten voor dit verkeer buiten beschouwing, wat een sterke onderschatting 
van de baten betekent. 
In overleg met  DVS  is daarom een alternatieve methode toegepast voor het gebruik van 
verkeerscijfers voor de MKBA, de zogenaamde  `selected cordon'-methodiek. Hierbij wordt 
een  cordon  gedefinieerd rond het projectgebied, waarna van elke verkeersstroom wordt 
bepaald of deze gebruik maakt van dit  cordon.  Vervolgens worden voor de 
verkeerstronen die gebruik maken van de wegen in het  cordon,  de reistijd- en 
afstandwinsten bepaald. Zo worden de relevante baten voor verkeer dat profiteert van de 
nieuwe verbinding, wel meegenomen in de MKBA. 

Voor de nieuwe verbinding (is dus voor de brug) zijn dus extra verkeersstromen 

meegenomen! 

Door TU Delft zijn berekeningen uitgevoerd om de MKBA kosten/baten berekeningen te 

analyseren. Deze berekeningen zijn uitgevoerd door mevr Joke Blom in 2014 in het kader 

van haar onderzoek voor haar Bacheloreindproject SPM 3911. Het onderzoek betreft een 

Maatschappelijke Kosten Baten analyse van het voorkeursalternatief: 

'doortrekkingalternatief't.o.v. het Regio-Combi alternatief. 

Deze analyse is uitgevoerd onder begeleiding van professor J.A. Annema. 

De TU Delft berekeningen voor de Doortrekking zijn uitgevoerd o basis van 86.000 

voertuigen per etmaal over de brug. 

Zie  biz  10 van dit TU Delft rapprot van Joke Blom, tekst hierna in cursief. 



Door het gebruik van de  selected cordon  methode weten we niet wat het aantal verplaatsingen is, 
gebruikt in de MKBA berekeningen (zie hierboven). 

Onderstaande formule staat in het MKBA rapport van 19-7-2011 bladzijde 20. 
De formule voor de bepaling van de reistijdwinst is: 
Aantal verpl(0-sit) * (reistijd/verpl (0-sit)  — reistijd/verpl (1-sit))  + 
0,5 * (aantal verpl (1-sit)  -aantal verpl (0-sit))  * (reistijd/verpl (0-sit)  — reistijd/verpl (1-

 

sit)) 
De formule voor de bepaling van de veranderende kilometers is 
Aantal verpl(0-sit) * (Aantal km/verpl (0-sit)  — Aantal km/verpl (1-sit))  + 
0,5 * (aantal verpl (1-sit)  -aantal verpl (0-sit))  * (Aantal km/verpl (0-sit)  — Aantal 
km/verpl (1-sit)) 
In deze formules gelden de volgende afkortingen: 
Verpl = verplaatsing(en) 
0-sit  = nulalternatief 
1-sit  = projectalternatief 

Ten gevolge van de afname met 40% van het aantal verplaatsingen zal volgens de bovenstaande 
formules ook de reistijdwinst met 40% afnemen. 
Omdat de reistijd betrouwbaarheid door zowel TU Delft als ViA15 gesteld wordt op 25% van de 
reistijdwinst zal deze ook met 40% afnemen. 

 

Doortrekking 

 

Regio Combi 

 

TU Delft ViA15 TU Delft ViA15 
Grootste opbrengsten 

    

Reistijdwinst 856 1620 420 480 
Reistijdbetrouwbaarheid 214 405 105 120 

 

Doortrekking Regio Combi 

 

TU Delft ViA15 TU Delft ViA15 
Grootste opbrengsten 

    

Reistijdwinst -/-40% 514 972 252 288 
Reisti'dbetrouwbaarheid -/- 40% 128,5 243 63 72 
Grootste kosten 

    

Investering 600 581 312 330 
Onderhoud 284 291 148 295 
Baten kosten ratio <1 Ca 1,3 <1 <1 

Grootste kosten 

    

Investering 600 581 312 330 
Onderhoud 284 291 148 295 
Baten kosten ratio 1,2 2,4 1,2 1,22 
Tabel gebaseerd op de berekeningen met de originele aantallen 

Tabel gebaseerd op 40% minder voertuigen 

Uit deze indicatieve vergelijking blijkt dat beide alternatieven niet in de planperiode van 100 jaren 

worden terugverdiend. Alleen volgens de ViA15 berekeningen van het Doortrekkingsalternatief 

wordt de investering terugverdiend (na ca 80 jaren). Dit komt door alleen bij Doortrekking (en niet 

bij Regio Combi) gebruik te maken van de  selected cordon  methodiek (ongeveer 88% meer van 

voertuigen). 



Vergelijking reistijdwinst zonder tol en met tol 

 

Zonder tol  (biz  35 MKBA) Met tol (blz 38 MKBA) 
Reistijdwinst 1620 1559 
Reistijdbetrouwbaarheid 405 390 

   

Aantal voertuigen over de brug zonder tol is 86.000 plus de extra voertuigen t.g.v.  selected cordon. 

Aantal voertuigen met tol is 56.000 plus de extra voertuigen t.g.v.  selected cordon. 
De tolheffing is gepland voor 30 jaar. 

Verklaring in het MKBA rapport  biz  38 
De resultaten in het scenario met tol zin slechts beperkt lager dan de resultaten in het 
basisscenario, hoewel toch minder verkeer van de tolweg gebruik maakt. De reden 
hiervoor ligt in de verschillende waardering van tod voor de verschillende motieven, én 
het feit dat voertuigen ten opzichte van het nulalternatief toch reistijdwinst hebben, ook 
al kiezen ze niet voor de tolweg, doordat de congestie ook op andere wegen is 
afgenomen. 
Opmerkingen hierbij: 

• Bij tolheffing zullen ook minder voertuigen worden aangezogen vanuit Randstad en 

Ruhrgebied (dus minder reistijdwinst) 

• De 30.000 voertuigen die niet kiezen voor de brug zullen minder reistijdwinst boeken t.o.v. 

het "zonder tol" alternatief, er is immers geen winst tgv minder kilometers 

• Tolheffing vindt plaats gedurende de eerste 30 jaar na de ingebruikname, de Netto Contante 

Waarde is over deze periode natuurlijk het hoogst 

• Door de afname van de congestie op de andere wegen behalen deze 30.000 voertuigen toch 

reistijdwinst. 

Deze laatste opmerking (ook van ViA15 (zie cursieve tekst hierboven)) geeft dus aan dat, mits 

het Regio Combi alternatief goed wordt uitgevoerd, er een grotere winst wordt behaald bij 

het Regio Combi alternatief dan de MKBA berekeningen aangeven (invloed van  selected 

cordon  alleen gebruiken bij de Doortrekking en niet bij de Regio Combi). 

Immers bij 30.000 voertuigen minder zijn de opbrengsten slechts (61+15) 76mio minder. 

Bij 86.000 voertuigen minder zou dit zijn 86/30 X 76 mio = 218 mio minder. 

Opbrengst in de MKBA berekeningen van het Regio Combi alternatief zou dan dus moeten 

zijn 2025 -/- 218 = 1807 mio. 

In het Doortrekkings alternatief zijn de aanpassingen van het Regio Combi alternatief slechts 

gedeeltelijk uitgevoerd , met name de Pleyweg (N325) wordt niet geoptimaliseerd 

(stoplichtenvrij gemaakt). Daar wordt de doorstroming dus niet verbeterd en gezien de ViA15 

prognoses zal de verkeersdruk nagenoeg gelijk blijven (slechts -/- 9%). De verkeersdruk op de 

Pleyweg op de brug over de Nederrijn, volgens het GTB van februari 2017 bijlage 1 

Deelrapport verkeer, is: in de autonome situatie 90.000 voertuigen per etmaal  (biz  15 tabel 

3) en na Doortrekking is dit 82.000  (biz  22 tabel 7). 

Door uitvoeren van het Regio Combi Alternatief zullen de files ook kunnen verdwijnen, 

daarbij komt dat de stikstofuitstoot ook sterk zal verminderen (volgens RIVM veroorzaken 

files erg veel stikstof). 

Tot slot: 
De MKBA berekeningen, aanpak en vergelijkingen roepen op z'n zachts gezegd veel vragen op. 

(om woorden als manipulatie, fraude e.d. te vermijden) 

Is het hier zinnig om een  STAB  advies in overweging te geven voor de boven genoemde zaken (net als 

de GNMF ook doet voor andere zaken)? 
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Enkele aanvullende uitgevoerde of in uitvoering zijn-de projecten. 

1. Nieuwbouwwijk in Zevenaar, Groot Holthuizen. Totaal ca 1500 ioningen. Project looptvan 

ca 2012 tot heden. 

2. Fashion  outlet Zevenaar+ nieuwe supermarkt+ horeca. Totale oppervlakte 17.600 m2. 

Smid 2020, verwachte oplevering 2021. Vergunningen zijn verleend. 

3. Nieuwbouwwijk Babberich, Kloosterweide. Totaal ca 50 woningen, waarvan ca 35 

gerealiseerd. Loopt vanaf 2015. 

4. Nieuwbouwwijk Pannerden, Uuleveld. Totaal ca 50 woningen. Loopt vanaf 2015. 

5. Grote distributie- / opslaghallen. Bijv Dachser, ca 50.000m2. Bouw in fases vanaf 2010. 

6. Nieuwbouwvan meerdere bedrijfshallen op bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf. 

• Nieuwbouw Hornbach: sloop bestaande gebouwen. Ca 16.500 m2. Gereed eind 2019 

• Nieuwbouw Loods 5: sloop bestaande gebouwen. Winkeloppervlak ca 19.000m2. 

Gereed eind 2019. 

Deze beide giga winkels verwachten per jaar meer dan 2 miljoen bezoekers. 

7. Waalsprong Nijmegen. Bouw van meerdere grote woonwijken met meerdere tienduizenden 

woningen. Wijk bij  Lent  was al ca 17.000 woningen. Lopende projecten vanaf 2010. 

®- 

I `.r ValSurg` Knoovculrc ~ 

z _ I-0  

i 

~ Nijmegen 
I 
Figuur 1: Studiegebied -- -- - - - _— 

SCH R 1, !S m;H  = s {{i,.i 

.._ . ..__ . .. ~ 

®: 

~ • i4rnhem  .  
~ .~'• 

1 jl 
1 , S 

® 9 

1 
1  . 

CM 
 

iL  1-:,,~ 1~ 
. 

. A.~ ~t~~iii///LL" [ / J _ 



Aanvulling lopende en uitgevoerde projecten Lingewaard e.o. 

1. Bouw van 33 woningen, project Vleumingen West in Gendt. Looptal vanaf 2013 
(verkoop medio 2019/2020) 

2. Bouw van14 woningen, project Bolder Angeren. loopt vanaf 2017 ( eerste 
opleveringen 2019) 

3. Bouw van 15 appartementen Poort van Huessen. Eerste appartementen zijn 
verkocht ( 2020) 

4. Bouw van een crematorium in Bemmel, looptal vanaf 2019, bouw zal medio 
2020 starten 

S. Bouw bedrijfsverzamelgebouw (22 bedrijfsunits) op Agropark Huissen, loopt 
vanaf 2019 

6. Bouw van XXL distributieloodsen 
a. Rentall - Fairlight: bouw loods XXL gestart in 2018, inmiddels 

gerealiseerd. 
b. Distributiehal XXL Lidl in Oosterhout, gestart medio 2018, inmiddels in 

gebruik 
c. Distributiehal XXL Nabuur in Oosterhout, gestart medio 2017, inmiddels 

in gebruik 
7. Bedrijventerrein Houtakker  II  in Bemmel 

a. Vestiging Nijenhuis stratenmaker: Bouw loods van 900 m2 
8. Bouw biomassa centrale in Bemmel. Loopt vanaf 2019.. 
9. Project " ruimte voor de rivier" in de gemeente Lingewaard. Loopt al sinds lange 

tijd. Basalt ( samenwerkingsverband diverse partijen) was de eerste 
initiatiefnemer om dit project uit te voeren. Uiteindelijk hebben zij de opdracht 
terug gegeven aan RW omdat het finacieel niet meer haalbaar was. Daarna is 
K3Delta met een afgeslankt plan (in combinatie met kribverlaging) gestart met 
de uitvoering de doelstellingen binnen " ruimte voor de rivier" te realiseren. 

Mochten er verder nog vragen en of opmerkingen zijn kun je me uiteraard altijd even 
bellen. 

Gerard  Rasing 
Voorzitter Strijdbaar Angeren 
Mob: 06-43725950 
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