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BEROEPSCH RIFT  

Hoogedelgestrenge Raad, 

In bovengenoemde zaak treed ik op voor de volgende cliënten: 

1 Stichting Strijdbaar Angeren Brakelhof 10 6687 DB Angeren zienswijzenr. 187 

2 Stichting Leefbaar Doornenburg Rijndijk 43a 6686  MN  Doornenburg zienswijzenr. 224 

3 Stichting Milieuvrienden Duiven Gildedreef 64 6921 JJ Duiven zienswijzenr. 194 

4 Stichting Bewonersoverleg Groessen A15 Engeveldsestraat 1 6923 PA Groessen zienswijzenr. 199 

5 Buurt Kerkakkers, p/a M. Gasseling Kerkakkers 44 6923 BZ Groessen zlenswijzenr. 196 

6 Vereniging Dorpsbelangen  Loo  h.o.d.n. Dorpsraad  Loo  Husselarijstraat 15 6924 AJ  Loo  zienswijzenr. 152 

7 Stichting Duurzame Aanleg A15 Loowaard 1 6924  SG Loo  

8 A. Brussen en B.Y.M. de Riemer Boerenhoek 2 6687  LT  Angeren zienswijzenr. 234 

9 R.E. Eeuwes Boerenhoek 8 6687  LT  Angeren zienswljzenr. 254 

10 Fam. Wagener-Hendriks Kampsestraat 19 6687 AS Angeren zienswijzenr. 347 

11 H.K. Horzelenberg Kraaienstraat 1 6687  LW  Angeren zienswljzenr. 46 

12 A. Duifhuizen De Gracht 11 6681  NJ  Bemmel zienswijzenr. 373 

13 D. Proos De Plak 84 6681 DR Bemmel zienswljzenr. 72 

14 C.P.  Bulks  Rijndijk 4 6686 ML Doornenburg zienswijzenr. 121 

15 E. van Strien en B. van den Brink Rijndijk 61 6686 MC Doornenburg zienswijzenr. 376 

16 W. Kemperman  Melrose  93 6922  BC  Duiven zienswijzenr. 155 

Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met PlasBossinade Advocaten  NM.,  waarop van toepassing zijn de op de achterzijde van deze brief vermelde algemene voorwaarden. 

PlasBossinade Advocaten Notarissen is een samenwerkingsverband tussen PlasBossinade Advocaten  NM.  en PlasBossinade Notarissen N.V.. 

All  activities shall  be  carried  out  under an assignment  agreement  with  PlasBossinade Advocaten  NM,  to  which the general terms  and  conditions printed  at  the  back of  this  letter  shall apply.  PlasBossinade Advocaten Notarissen is  an 

alliance between  PlasBossinade Advocaten N.V. and Plasuossinade Notarissen  MV..  
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17 H. Spaans Achtergaardsestraat 9 6923 BE Groessen zienswijzenr. 341 

18 Firma en familie  Staring  
Achtergaardsestraat 
15-17 

6423 BE Groessen zienswijzenr. 237 

19 Th. Raben Beerenclaauwstraat 11 6923 PB Groessen zienswijzenr. 18 

20 F. Jongen en M. Kloppenborg Engeveldsestraat 1 6923 PA Groessen zienswijzenr. 182 

21 Fam. Boersma Het Bloemendaal 1 6923 PK Groessen zienswijzenr. 301 

22 Fam. Willemsen Het Bloemendaal 17 6923 PK Groessen zienswijzenr. 244 

23 B. Degen Kerkakkers 31b/33 6923 BX Groessen zienswijzenr. 178 

24 W.L.M. Hoksbergen Kerkakkers 42 6923 BZ Groessen zienswijzenr. 21 

25 F. van Wely en M. Gasseling Kerkakkers 44 6923 BZ Groessen zienswijzenr. 135 

26 J. van Wely en Van Wely B.V. Kerkakkers 46 6923 BZ Groessen zienswijzenr. 259 

27 P. Bloemberg en 0. Bloemberg-van Bekerom Lijkweg 5 6923 CA Groessen zienswijzenr. 337 

28 Familie De Jonge Lijkweg 31 6923 CA Groessen zienswijzenr. 303 

29 P. Dijkstra Rijnstrangenweg 4 6923  SL  Groessen zienswijzenr. 167 

30 Fam. J. Lankveld Rijsakkers 13 	, 6923 PM Groessen zienswijzenr. 343 

31 A. van Weelden Vossendel 3 6923 SB Groessen zienswijzenr. 371 

32 R.  Wilting  Wethouder Nasslaan 2 6923 PL Groessen zienswijzenr. 34 

33 H. Beem Holthuizerdreef 146 6852 JG Huissen zienswijzenr. 168 

34 E. Hoes Kasteel 4 6852 CM Huissen zienswijzenr. 101 

35 J. Startman Eversstraat 38 6924 BB  Loo  zienswijzenr. 152 

36 T. Willemsen Husselarijstraat 13 6924 AJ  Loo  zienswijzenr. 22 

37 3.  Rasing  Husselarijstraat 15 6924 A]  Loo  zienswljzenr. 86 

38 A.J. Neijenhuis Husselarijstraat 17 6924 Al  Loo  zienswijzenr. 152 

39 E.J.M. Boerboom-Giesen Husselarijstraat 18 6924 AL  Loo  zienswijzenr. 152 

40 L. Meeuwsen-Zweers Husselarijstraat 27 6924 A]  Loo  zienswijzenr. 152 

41 H. Walravens Husselarijstraat 37 6924  AK Loo  zienswijzenr. 360 

42 M. Rooding Husselarijstraat 38A 6924 AM  Loo  zienswijzenr. 145 

43 H.J.M. Rooding Husselarijstraat 38A 6924 AM  Loo  zienswijzenr. 111 

44 R. Weijers en B. Weijers-Jansen Husselarijstraat 49 6924  AK Loo  zienswijzenr. 382 

45 Familie B. Maatman Husselarijstraat 50 6924 AM  Loo  zlenswijzenr. 362 

46 B. Jtirissen-van  Gelder  Lijkweg 31 6924 AP  Loo  zienswijzenr. 152 

47 R.A.M. Nijsen en R.P.R.M. Nijsen Lijkweg 40 6924 AP  Loo  zienswijzenr. 88 

48 T. Lucassen Loostraat 12 6924  AE Loo  zienswijzenr. 152 

49 G. Oesterholt Loostraat 258 6924 AC  Loo  zienswijzenr. 152 

50 W. Hooijman-Kraakman Loostraat 60 6924 AH  Loo  zienswijzenr. 267 

51 Th. van Aalst Loowaard 1 6924  SG Loo  zienswijzenr. 152 

52 J. Bracco  Gartner  en A. de Rooij Middelwaard 1 6924 SE  Loo  zienswijzenr. 239 

53 J. Willemsen Sioetstraat 16 6924 AW  Loo  zienswijzenr. 152 

54 J. Quaden Boulevard 29 6881 HP  yelp  zienswijzenr. 248 
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Cliënten hebben kennis genomen van het Tracébesluit Al2/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA 

15), verder: het tracébesluit. Cliënten kunnen zich met de inhoud van het tracébesluit niet 

verenigen en stellen daartegen hierdoor bij uw Afdeling beroep in. Een kopie van het 

tracébesluit is als bijlage 1 bijgevoegd. Het tracébesluit ligt ter inzage van 17 maart tot en 

met 28 april 2017. Hierdoor - en dus tijdig - stellen cliënten daartegen beroep in. 

Dit beroepschrift is voor wat betreft de hoofdstukken 10 (Natura 2000- gebieden), 11 

(Natuurbescherming: stikstof en 12 (Soortenbescherming) mede verzorgd door mr dr P. 
MendeIts (jurist omgevingsrecht met specialisatie natuurbeschermingsrecht) en B. van den 

Brink M.Sc. (adviseur ecologie en milieubeheer). 

De stukken liggen ter inzage en beroep is mogelijk tot en met 28 april 2017. Donderdag 

27 april as. (Koningsdag) is een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene 
Ternnijnenwet (artikel 3). Vrijdag 28 april 2017 is een gelijkgestelde algemeen erkende 

feestdag (Besluit van 24 oktober 2016, Stcrt. 31 oktober 2016, nr. 58653, artikel 1). Dat 

betekent dat de beroepstermijn wordt verlengd tot en met maandag 1 mei 2017 (artikel 1 lid 
1 Awb) en dat de stukken - omdat de overheidskantoren waar zij ter inzage lagen dicht 

waren - per saldo twee dagen korter ter inzage hebben gelegen. 

1. Zienswijzen 

1.1. Appellanten, met uitzondering van de Stichting Duurzame A15, welke stichting in de 
ontwerp-fase nog niet bestond, hebben een zienswijze ingediend tegen het ontwerp 

tracébesluit. Een aantal appellanten heeft dat gedaan door tussenkomst van de Dorpsraad  

Loo.  Hiervoor is bij de vermelding van iedere appellant tevens het nummer, zoals door de 

minister gehanteerd in de reactienota, van de door hem of haar ingediende zienswijze 

genoemd. 

1.2. De minister heeft de zienswijzen ongegrond verklaard, althans niet overgenomen, althans 
buiten beschouwing gelaten. In de zienswijzenota (februari 2017) is niet op alle zienswijzen 
gereageerd, althans zijn de zienswijzen van cliënten niet naar behoren weerlegd. De inhoud 

van de door cliënten ingediende zienswijzen geldt dan ook als hier herhaald en ingelast. 

2. Milieueffectrapportage 

2.1. De Commissie voor de Milieueffectrapportage heeft in zijn toetsingadvies van 3 november 

2011 (zeer) negatief geadviseerd over het MER ViA 15. De Commissie heeft vastgesteld dat 

essentiële informatie in het MER onvoldoende inzichtelijk is weergegeven en dat de 
natuurinformatie onvoldoende is om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen bij 

de bepaling van het standpunt over het verder uit te werken alternatief. De Commissie heeft 

fundamentele kritiek op het MER ViA 15. Een van de meest wezenlijke kritiekpunten is dat de 
tunnelvariant (voor de kruising met de Pannerdensch Kanaal) geheel ontbreekt in de 

vergelijking van alternatieven, zulks in strijd met artikel 7.23 lid 1 sub b  Wm,  althans artikel 

7.10  Wm  oud. De Commissie stelt: 

"Juist op deze locatie van de rivierkruising met bijzondere waarden, had de vergelijking brug 
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versus tunnel nader moeten worden uitgewerkt. Dit ook gezien het feit dat in de besluitvorming 
over de Betuweroute voor de aanleg van een tunnel is gekozen op basis van onder andere de 
hoge landschaps- en natuurkwaliteiten in de Gelderse Poort. De commissie concludeert dat met 
het voortijdig afserveren van de tunnel op basis van kosten (zie ook paragraaf 3.4) ook de 
duidelijke ruimtelijke en milieu baten in de Gelderse poort uit beeld verdwijnen." 

2.2. Het niet be-merren van de tunnelvariant is bovendien in strijd met bestuurlijke afspraken en 

daardoor met bij het publiek gewekte verwachtingen. In november 2006 sloten het Rijk, de 

provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem-Nijmegen een bestuursovereenkomst inzake 

de financiering en organisatie van de Planstudie van de projecten doortrekking A15 en 

verbreding Al2 (bijlage 2). Daarin kwamen partijen (in artikel 2 lid 1) overeen dat de 

variant met een brug en de variant met een tunnel als volwaardige varianten in de 

Planstudie en dus ook in het MER - worden meegenomen. 

2.3. Ook in Bijlage 1 bij die overeenkomst staat dat de minister (in overeenstemming met de 

minister van VROM) voornemens is een "Planstudie opdracht te verstrekken op basis van 

MIT-beslismoment twee voor enerzijds de Doortrekking van de A15 (brug- en tunnelvariant) 

inclusief aansluitende wegvakken;" (onderstreping door  wry).  

2.4. Overeenkomstig deze bestuursovereenkomst vermeldt de Startnotitie (2008) op blz. 15: 

"Voor het doortrekkingalternatief (A15) wordt conform de bestuursovereenkomst naast een 

variant met een brug ook een variant met een tunnel bestudeerd." 

2.5. Dat is dus blijkens het negatieve advies van de Commissie voor de m.e.r. niet gebeurd. Er 

heeft geen volwaardige vergelijking tussen beide alternatieven plaatsgevonden; de tunnel is 

slechts als "uitvoeringsvariant" meegenomen. Ook na het MER is er nooit een volwaardige 

vergelijking (bijvoorbeeld voor wat betreft milieueffecten en kosten) geweest, zulks in strijd 

met beginselen van behoorlijk bestuur, de m.e.r.-regelgeving èn de bestuursovereenkomst 

van november 2006. Door de tunnelvariant niet volwaardig mee te wegen, nemen de 

bestuurders - waaronder de minister - zichzelf maar - en dat is wellicht nog erger - ook het 

publiek niet serieus. 

2.6. De minister tracht dit gebrek te helen door bij het tracébesluit een MER-validatie te voegen, 

alsmede daaraan een paragraaf (2.5) in de Toelichting bij het besluit te wijden. Deze MER-

validatie en toelichting waren niet gevoegd bij/in het ontwerp tracébesluit en hebben dus 

niet in ontwerp ter inzage gelegen. Daarop heeft dus niemand zienswijzen kunnen indienen, 

zulks in strijd met de artt. 3:11 en 3:15 Awb). 

2.7.  Aileen  al vanwege deze merkwaardige procedurele gang van zaken kan het tracébesluit niet 

in stand blijven. Het Besluit mer, het verdrag van  Aarhus  (met name artikel 6) en de 

Europese rner-regelgeving (richtlijn 2011/92/EU en richtlijn 2003/4/EG) beogen te 

waarborgen dat het publiek op basis van actuele milieu-informatie en krachtens heldere 

procedures toegang heeft tot milieu-informatie én in besluitvormingsprocedures daarover 

tijdig wordt geïnformeerd èn in de gelegenheid is daarop via inspraak invloed uitoefenen. 

2.8. De thans door de minister gevolgde procedure komt erop neer dat evidente omissies in het 
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milieueffectrapport pas in de allerlaatste fase van de besluitvorming worden hersteld 
(overigens betwisten cliënten dat die omissies zijn hersteld in de validatie en in paragraaf 2.5 

van de toelichting), met voorbijgaan aan inspraak door het publiek, met voorbijgaan aan het 

vragen van advies aan bevoegde zaken en adviseurs (ex artikel 7.27 lid 2  Wm)  en zonder 

advies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage. De MER-validatie kan niet 

verhullen, wegnemen of herstellen dat de tunnelvariant - in strijd met de MER-regelgeving - 

niet als volwaardig alternatief is onderzocht en meegewogen. Evenmin zijn de overige door 

de Commissie m.e.r. genoemde gebreken hersteld. 

2.9. Deze handelwijze is onrechtmatig en mag niet worden gehonoreerd. Dat zou 'slecht gedrag' 

belonen en een premie zetten op onvolledige en gebrekkige milieueffectrapportages. Bij 
ontwikkelaars en overheden zou daardoor de onjuiste gedachte kunnen postvatten dat 

gebrekkige milieueffectrapporten - jaren later - bij het definitieve besluit met een 

eenvoudige "MER-Validatie" - zonder inspraak en adviezen - eenvoudigweg hersteld kunnen 

worden. 

3. 	Keuze tussen brug en tunnel op basis van onjuiste/onvolledige informatie 

3.1. Al in 2011 constateerde de Commissie voor de Milieueffectrapportage in zijn toetsingadvies 
al dat de tunnelvariant in de alternatievenvergelijking niet is meegenomen. Er is dus - ook 

volgens de Commissie voor de Milieueffectrapportage - onduidelijkheid over de vergelijking 

en milieubaten van de tunnelvariant. 

3.2. Dat geldt ook voor de kosten. De minister stelt (zienswijzennota blz. 70) dat de TN/MER laat 

zien dat een variant met een tunnel C 210.000.000,-- duurder is in aanleg en bovendien 
jaarlijks C 5.000.000,-- meerkosten aan beheer en onderhoud vergt. De trajectnota MER 

dateert van juli 2011. Daarin wordt slechts genoemd, maar niet onderbouwd of gemotiveerd 

dat de meerkosten van een tunnel qua investeringskosten C 210.000.000,-- extra zouden 
bedragen. Een zinktunnel is - volgens de TN/MER, bladzijde 116 - overigens enkele 

tientallen miljoenen euro's goedkoper dan een boortunnel. 

3.3. Een specificatie van deze kosten heeft nooit plaatsgevonden, ondanks het feit dat diverse 
bestuursorganen hebben gevraagd om een open aanbesteding voor de rivierkruising. Die is 

er niet gekomen, zodat ook de markt de mogelijkheid is ontnomen om met alternatieven en 

lagere kosten te komen. De minister meent dat de onderbouwing van de kosten voor de 

tunnel aanbestedingsgevoelige - en daarom geheime informatie betreft, die met het publiek 
niet kan worden gedeeld. Daar maken cliënten bezwaar tegen. In de visie van de minister 

wordt er geen tunnel aanbesteed, zodat (financiële) informatie over de kosten openbaar 

gemaakt kan worden. 

3.4. In 2011 heeft de "expertgroep A15" (een groep deskundigen, op verzoek van de gemeente 
Lingewaard) doorgerekend dat de aanleg van een tunnel past binnen het gestelde budget 

(zie het verslag van een schriftelijk overleg d.d. 6 maart 2012, TK 29 385, nr. 67). De 
minister heeft geweigerd deze berekeningen van de expertgroep te laten doorrekenen door 
externe deskundigen. Volgens de minister heeft Rijkswaterstaat alle benodigde kennis in huis 

(TK 29 385, nr. 67, blz. 16). Hier is de minister de slager die haar eigen vlees keurt: het ligt 
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uiteraard voor de hand dat Rijkswaterstaat - dat is de minister zelf - in 2012 niet opeens zal 

toegeven dat de tunnelvariant binnen het budget past, nu diezelfde minister de regio op dat 

moment al jarenlang voorspiegelde dat dat niét het geval was. 

3.5. De keuze voor een brug in plaats van een tunnel is enkel op basis van financiële motieven 

gemaakt. Daarom is het des te meer van belang dat de minister het publiek inzage geeft in 
de daaraan ten grondslag liggende financiële overwegingen. Het publiek wordt afgescheept 

met een enkele mededeling dat een (boor)tunnel C 210.000.000,-- extra kost. De minister 

weigert transparantie, hetzij door over die kosteninschatting nadere informatie te 
verstrekken hetzij in de vorm van een open aanbesteding. Het argument dat een open 

aanbesteding tot vertraging zou leiden, is niet geloofwaardig en kan de minister 

redelijkerwijs niet meer aanvoeren. De minister heeft - om voor appellanten onbekende 

redenen - lang gewacht met het in procedure brengen van het ontwerp-tracébesluit en het 

tracébesluit. Zo veel haast is er kennelijk niet. Er is daarom zeker gelegenheid voor een open 

aanbesteding. 

3.6. Om deze reden berust het tracébesluit op onvoldoende onderzoek en kennis van feiten en 
omstandigheden (artikel 3:2 Awb) en is het ondeugdelijk gemotiveerd (artikel 3:47 Awb). 

3.7. Appellanten hebben er in hun zienswijze op gewezen dat destijds in de jaren 90 bij de 
Betuweroute wel is gekozen voor een tunnel. Daarover merkt de minister (Toelichting, blz. 

20) op dat die keuze "destijds in andere economische tijden gemaakt" is. Daarmee bedoelt 

de minister kennelijk dat het destijds in Nederland "financieel goed" ging. De keuze voor een 
brug is gemaakt - zo begrijpen appellanten - omdat het anno 2017 in Nederland 

(economisch) slechter gaat. Dat is echter niet juist. Volgens het Centraal Planbureau 

vertoont de Nederlandse economie in 2017 (raming maart) robuuste groei. En overigens was 
in 2016 al sprake van een begrotingsoverschot van C 200.000.000,--. 'Slechte' economische 
tijden kunnen daarom in 2017 - mogelijk anders dan in 2011/2012 - geen argument zijn 

voor een brug in plaats van een tunnel. 

4. 	Relatie met tunnel Betuweroute 

4.1. Het tracé van de doorgetrokken A15 valt goeddeels - maar zeker waar het de kruising met 
het Pannerdensch Kanaal en de ligging in Natura-2000 gebied betreft - samen met het tracé 

van de Betuweroute. Dat betekent dat logischerwijs thans dezelfde normen en 

uitgangspunten zouden moeten gelden voor wat betreft landschappelijke inpassing, 

natuurbehoud, geluidoverlast  etc.  Een brug over een tunnel is met dat uitgangspunt in strijd. 

4.2. In 1995 hebben de Tweede Kamer en de minister, vanwege de bijzondere natuur- en 

landschappelijke waarden van de Gelderse Poort, voor de Betuweroute gekozen voor een 

tunnel onder het Pannerdensch Kanaal. Daarvoor zijn - ten opzichte van een brug - destijds 
meerkosten gemaakt van circa .f 250.000.000 (C 113.445.054,--) welk bedrag destijds voor 

circa 90% is bekostigd door compenserende en mitigerende maatregelen elders langs het 

tracé van de Betuweroute te schrappen. 

4.3. In het kamerdebat over het kabinetsstandpunt Betuweroute (d.d. 28 juni 1995, TK 93-5613) 
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bleek niet alleen een forse kamermeerderheid vóór de aanleg van een tunnel (voor de 

Betuweroute) onder het Pannerdensch Kanaal, maar kwam ook de relatie met de 

toekomstige doortrekking van de A15 - toen al - aan de orde. Zo stelde de heer Schutte 

(GPV) over de Rijksweg 15: 

"Als deze weg wordt doorgetrokken, lijkt het na de aanleg van een spoortunnel nauwelijks meer 

mogelijk, te kiezen voor een brug voor het autoverkeer. Worden de meerkosten dan niet zo 

hoog, dat een keuze voor een spoortunnel nu welhaast onvermijdelijk gevolgd moet worden 

door een keuze voor een autotunnel later of voor het afzien van de doortrekking van de A15?" 

En de heer Stellingwerf (RPF): 

"Ik ben het eens met de heer  Crone  dat zo'n brug tot een enorme versnippering leidt en dat wij 

dat eigenlijk moeten zien te voorkomen. Wij vinden dat dit dan wel op een goede manier moet 
gebeuren. Die A15 zit er ook nog aan te komen. Daarmee zegt hij dus eigenlijk ook impliciet dat 

er in de toekomst nooit een brug in de A15 kan komen, die eveneens langs het gebied van de 

Gelderse Poort gaat. Dat zou eigenlijk betekenen dat het bij een doortrekking van de A15 ook 

via een tunnel zal moeten gebeuren." 

"Maar toch, u trekt nu de conclusie dat een tunnel voor het spoor veel beter zou zijn. Daarmee 

zegt u eigenlijk ook impliciet: als er ooit een weg komt, dan moet het ook via een tunnel. 

De heer  Crone  (PvdA): 

"Ja, en het is ook omgekeerd zo" 

4.4. Tot slot denkt ook de minister (3orritsma-Lebbink) er zo over: 

"De heer  Leers  vroeg of er door de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal ook een tunnel voor 

de A15 moet komen. Als het een tunnel wordt, is het weinig voorstelbaar dat er vervolgens een 

brug voor de A15 komt, tenminste als daar de doortrekking van de A15 komt." 

4.5. Kamer en Kabinet kozen dus op exact deze locatie in 1995 voor een tunnel voor de 
Betuweroute. In haar brief aan de kamer wees de minister van Verkeer en Waterstaat 

(26 juni 1995, TK 22 589, nr. 93) op ‘precedentwerking' (blz. 3 van die brief) naar 

toekomstige projecten, waarbij de minister uiteraard doelde op de voorgenomen 
doortrekking van de A15. De minister voorzag destijds terecht dat het bijzonder onlogisch is 

om ten behoeve van de Betuweroute een tunnel aan te leggen, om enkele decennia later op 

exact dezelfde plek een brug te bouwen ten behoeve van de doortrekking van de A15. 

4.6. Appellanten beroepen zich op het vertrouwens- en rechtszekerheid beginsel. Mogelijk zat er 
destijds een andere bewindspersoon en lagen de verhoudingen in de tweede kamer anders, 

maar staats- en bestuursrechtelijk is toen en nu sprake van dezelfde (bestuurs)organen 

namelijk de bevoegde minister en de Tweede Kamer. Appellanten menen dat het 
vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidbeginsel èn het beginsel van geloofwaardig bestuur 

met zich brengt dat de uitspraken van Tweede Kamer en minster in het kamerdebat over de 

tunnel in de Betuweroute niet vrijblijvend zijn, maar consequenties hebben voor de 
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doortrekking van de A15 die thans, 20 jaar later, aan de orde is. 

4.7. De gemeenten in de regio hebben zich in het verlengde van het kamerdebat over de 
Betuweroute en de uitkomst daarvan ook jarenlang op het standpunt gesteld dat de A15 het 

Pannerdensch Kanaal via een tunnel zou passeren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 
gezamenlijke gebiedsvisie van de gemeenten Duiven, Lingewaard, Montferland, Nijmegen, 

Overbetuwe, en Zevenaar (bijlage 3, blz. 43): 

"Het Rijnstrangengebied begint zich samen met de andere rivierlopen en uiterwaarden de 

laatste jaren als een indrukwekkend natuurgebied te ontwikkelen. In de jaren '80 is deze 

ontwikkeling ingezet na onderkenning van de grote kansen die er in Nederland liggen om hier 
de zo kenmerkende riviernatuur terug te brengen. Inmiddels draagt het gebied de naam 

"Gelderse Poort" en neemt het als Nationaal Landschap een belangrijke plaats in binnen de 
stadsregio. De riviergebieden in de regio vormen onderdeel van de ecologische hoofdstructuur 

en zijn bovendien van groot belang als uitloop en voor de recreatie. Bij de tracering van de 

Betuweroute was dit de reden om te kiezen voor een tunnel. Volgens alle aan deze studie 
deelnemende gemeenten in de stadsregio kan het niet anders dan dat dit ook het geval zou 

moeten zijn bij de doortrekking van de A15. Dezelfde redenen als indertijd voor het spoor 

gelden nog steeds. Bij een brug zal het verkeerslawaai zich ver uitspreiden over het omringende 
gebied hetgeen een enorme verstoring betekent van de rust die er nu heerst. De brug zal door 

zijn hoogte bovendien een dominante verschijning worden. Doordat hoog over beide dijken 
heen gevoerd moet worden in verband met de continuïteit van deze routes steken de beide 

opritten ook nog diep in het binnendijkse gebied. Aan beide zijden geeft dit forse problemen bij 

de inpassing van de bestaande bebouwing." 

4.8. Dat was ook het uitgangspunt van het provinciebestuur van Gelderland, blijkens het Gelders 

coalitieakkoord 2007-2011 "Gelderland maakt het verschil": 

"Voorwaarde bij de onderhandelingen met de contractpartners is dat het uitgangspunt wordt 

ingebracht van ondertunneling en verdiepte aanleg (corridor Duiven Zevenaar) in verband met 

landschappelijke inpassing." 

4.9. Ondanks deze duidelijke en logische voorkeur voor ondertunneling, heeft de minister - 
kennelijk in overleg met regionale overheden - in juni 2011 gekozen voor het 

doortrekkingsalternatief met brug. Daaraan liggen enkel financiële motieven ten grondslag. 

Die keuze - uitmondend in het thans bestreden tracébesluit - is onjuist en onzorgvuldig 

omdat: 

- de financiële meerkosten en baten van een tunnel niet (afdoende) zijn onderbouwd (zie 

hiervoor); 

- omdat de tunnelvariant niet als volwaardig alternatief is onderzocht en beoordeeld. Noch 

in het MER, noch elders 

- een brug op deze plek leidt tot onevenredige en ontoelaatbare aantasting van natuur en 

landschap én hinder voor omwonenden 
een brug alle investeringen van destijds (tunnel Betuweroute) zinloos maakt. 

4.10. Het bouwen van een brug op exact dezelfde locatie waar circa 20 jaar geleden ter 

bescherming van natuur en landschap een tunnel is aangelegd, komt neer op 
maatschappelijke kapitaalvernietiging. Bedacht moet worden dat de tunnel voor de 
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Betuweroute destijds is gefinancierd door elders langs het tracé van de Betuweroute 

geluidsbeperkende en compenserende (milieu)maatregelen te schrappen. De 

landschappelijke en maatschappelijke offers die destijds elders langs de Betuweroute zijn 
gebracht om de tunnel te bekostigen, zijn blijkens het thans bestreden tracébesluit kennelijk 

voor niets geweest. 

5. Onduidelijkheid verkeersgegevens 

5.1. Het is niet duidelijk of consequent met de juiste verkeersgegevens is gerekend. In de 

toelichting bij het tracébesluit (hoofdstuk 4, bladzijde 56/57, tabel 4.3.6 en 4.3.7) wordt 
uitgegaan van 32.000 voertuigen over de brug in 2030. Datzelfde aantal is ook te vinden in 

het deelrapport verkeer (hoofdstuk 4.3, bladzijde 22 tabel 7). 

5.2. In het geluidrapport (deelrapport specifiek, hoofdstuk 2.4 bladzijde 11, tabel 3) wordt echter 

uitgegaan van 29.300 voertuigen over de brug, hetgeen een substantieel lager aantal is. 

Daarnaast is gerekend met een maximum snelheid van 120  km/h  (Akoestisch onderzoek, 

Deelrapport algemeen, par. 2.5.3, representatieve snelheid is 121  km/h),  terwijl straks 130  

km/h  is toegestaan (Deel I, besluittekst art. 5). Tevens is gerekend met de gemiddelde 

geluidsreductie van zoab, d.w.z. dat gedurende de tweede helft van de levensduur de 
geluidsbelasting hoger zal zijn dan de berekening (Akoestisch onderzoek, Deelrapport 
algemeen, paragraaf 2.5.5). Alle geluidberekeningen zijn kennelijk gebaseerd op onjuiste 

uitgangspunten. 

5.3. In het MER (hoofdstuk 4.2, bladzijde 40/41, tabel 4.4 en 4.5) wordt uitgegaan van 86.000 
voertuigen op de A15 ter hoogte van het Pannerdensch Kanaal in 2025. Dat aantal is in het 

mer-validatierapport (hoofdstuk 4.2 bladzijde 14 tabel 4.2.1 en 4.2.2) opeens gedaald tot 

77.000 voertuigen (scenario EFO-EC 2020) en 78.000 voertuigen (WLO 2 hoog 2030). 

5.4. Het is niet duidelijk met welke verkeersaantallen is gerekend met de melding in het kader 

van het NSL. 

5.5. Voorts geldt dat de gebruikte verkeersgegevens (bijvoorbeeld wat betreft luchtkwaliteit, 

geluid en ecologie) uitgaan van betolling van het traject. Die betolling is echter nog niet 
zeker. Indien en voor zover er al tol wordt geheven, zal dat per definitie gaan om een 

tijdelijke situatie. Dat betekent dat de gehanteerde verkeersgegevens hetzij direct (namelijk 

als er geen tol wordt geheven), hetzij op termijn (namelijk na een eventuele tolperiode) te 

laag en dus niet representatief zijn. 

6. Cumulatie van hinder en artikel 8 EVRM 

6.1. Appellanten wonen in een gebied dat na het doortrekken van de A15 verschillende vormen 

van hinder zal ondervinden, bijvoorbeeld geluidhinder vanwege het treinverkeer over de 
Betuweroute, de spoorlijn Arnhem - Zevenaar en geluidsoverlast en luchtverontreiniging 

door scheepvaart over het Pannerdensch Kanaal en het verkeer over de Al2. Doortrekking 

van de A15 betekent een extra aanslag op hun woon en leefomgeving. In de onderbouwing 
van het tracébesluit worden die verschillende milieucompartimenten (met name geluid- en 
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luchtkwaliteit) geanalyseerd en getoetst aan de daarvoor geldende wettelijke regels. 

6.2. Los van de vraag of aan die wettelijke regels is voldaan (zie hierna), merken appellanten op 

dat zij door een dergelijke uitsplitsing niet of onvoldoende beschermd zijn. Zelfs al zou iedere 
hinder(soort) op zichzelf voldoen aan daarvoor geldende regels, dan nog geldt dat de 

opeenstapeling van al deze verschillende milieueffecten een zodanig negatieve impact heeft 
op hun woon- en leefomgeving, dat sprake is van strijd met artikel 8 EVRM (recht op 

eerbiediging van privéleven, gezinsleven en woning). 

6.3. Door het uitsplitsen van de verschillende milieueffecten wordt de hinder en worden de 
volkgezondheidseffecten als geheel - dat wil zeggen zoals appellanten die ervaren en 

waaraan zij worden blootgesteld - gefragmenteerd en gebagatelliseerd. Het complete beeld 
van de hinder die zij in hun woning en leefomgeving dagelijks zullen ondervinden ontbreekt 

daardoor. Appellanten menen dat die stapeling van milieueffecten zodanig is dat hun in art. 8 
EVRM gewaarborgde recht op respect voor hun privé-, familie- en gezinsleven en woning 

wordt aangetast. Dat geldt temeer nu sprake is van een geheel nieuw tracé (dus geen 

vervanging van reeds bestaande hinderbronnen), waarbij het dus mogelijk is de hinder voor 
omwonden zo veel als mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door een tunnel waardoor de 

geluidsbelasting en hinderbeleving fors afnemen. 

7. 	Luchtkwaliteit 

8ste  NSL-melding Infrastructuur en Milieu 

7.1. Het project is opgenomen in de 8ste  NSL-melding Infrastructuur en Milieu d.d. 17 mei 2016, 

waarmee de staatssecretaris van I en M op 8 juni 2016 heeft ingestemd. 

7.2. Appellanten betwisten de rechtmatigheid van die acceptatie. Appellanten menen dat: 

- niet aannemelijk is gemaakt dat het project past binnen of in elk geval niet in strijd is met 

het NSL (artikel 5.12 lid 12  Wm)  

Toelichting: 

Het NSL had moeten bewerkstelligen dat per 1 januari 2015 in Nederland was voldaan 

aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. Dat is nog steeds niet het geval. 

Appellanten achten het principieel juridisch onjuist dat aan het NSL projecten worden 
toegevoegd - en projecten worden gewijzigd - terwijl inmiddels vaststaat dat de 

doelstelling van het NSL (voldoen aan de Europese grenswaarden per 2015) niet is 

bereikt. Het NSL is uit balans en toepassing van artikel 5.16 lid 1 sub d  Wm,  is niet langer 

aan de orde nu definitief is vastgesteld dat het NSL tekortschiet. Het kan niet zo zijn dat 
het NSL wel wordt gebruikt om (gewijzigde) projecten aan afzonderlijke toetsing aan de 

grenswaarden te onttrekken, terwijl vaststaat dat de NSL-maatregelen niet voldoende zijn 

om de gestelde doelstellingen te bereiken. 

Ofwel de NSL-maatregelen volstaan niet, ofwel de daartoe bevoegde bestuursorganen 

hebben - in strijd met artikel 5.12 lid 9  Wm  - niet (voldoende) zorg gedragen voor de 
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tijdige uitvoering van die maatregelen. Hoe dan ook, waar het aan de maatregelenkant 

schort, is het in strijd met artikel 5.12  Wm  en de Europese luchtkwaliteitrichtlijnen (met 

name richtlijn 2008/50/EG) om aan de projectenkant van het NSL nieuwe of gewijzigde 

projecten in te voeren. 

- voorts is in de NSL-melding van 17 mei 2016 niet aangegeven wat het effect van het 

project op de luchtkwaliteit is (zulks in strijd met artikel 5.12 lid 12  Wm,  laatste volzin). 

Toelichting: 

De 8ste NSL-melding d.d. 17 mei 2016 vermeldt - in strijd met artikel 5.12 lid 12  Wm,  

laatste volzin - niets over de effecten op de luchtkwaliteit van dit project. Blijkens de 

beantwoording van vraag 5 van het meldingsformulier (d.d. 17 mei 2016) zijn geen 

concentratieberekeningen uitgevoerd om aannemelijk te maken dat het nieuwe project 

per saldo past binnen of in elk geval niet in strijd is met het NSL. 

Ontbreken informatie over luchtkwaliteit 

7.3. Noch het tracébesluit zelf, noch de daarbij gevoegde documenten bevatten informatie over 

de luchtkwaliteit ter plaatse van de woningen van appellanten. Ook in de 8ste  NSL-melding 

d.d. 17 mei 2016 (zie hiervoor) is daarover - in strijd met artikel 5.12 lid 12  Wm  - geen 

informatie te vinden. Dat betekent dat appellanten - en andere omwonenden - genoegen 
moeten nemen met een ingrijpend tracébesluit, zonder enige kennis van de gevolgen 

daarvan voor de luchtkwaliteit in hun omgeving. Dat gold ook in de fase van het 

ontwerptracébesluit. 

7.4. Die handelwijze achten cliënten in strijd met het Verdrag van  Aarhus,  meer in het bijzonder 

artikel 6 lid 6 van dat Verdrag. Het Verdrag van  Aarhus  gaat er immers vanuit dat het 

publiek recht heeft op milieu-informatie (waaronder in ieder geval informatie over emissies 

en luchtkwaliteit) teneinde burgers in staat te stellen hun recht op inspraak en recht op een 

behoorlijke procedure bij de rechter geldend te kunnen maken. Het niet-verstrekken van die 

informatie over luchtkwaliteit - noch in het ontwerptracébesluit, noch in het tracébesluit, 

noch in de bijlage - maar enkel verwijzen naar de 8ste  NSL-melding (welke melding ook geen 

informatie over luchtkwaliteit bevat) - ontneemt burgers die mogelijkheid. 

Blootstellingsconcentratieverplichting PM2,5 

7.5. Voor PM2,5 geldt sinds 1 januari 2015 een blootstellingsverplichting van 20 mg/m2  (Wm,  

Bijlage 2, artikel 4.6). Noch uit het tracébesluit noch uit enig onderzoek blijkt dat is 

onderzocht of aan deze blootstellingsconcentratieverplichting kan worden voldaan. 

7.6. Datzelfde geldt voor de vraag of - met het NSL of anderszins - kan worden voldaan aan de 
richtwaarden voor de vermindering van de blootstelling van de mens aan fijnstof als 

genoemd in artikel 4.7 van Bijlage 2, Wet milieubeheer. Het NSL bijvoorbeeld bevat geen 

afdoende maatregelen om de blootstellingsconcentratieverplichtingsgrenswaarde van 

20 ring/m3  (per 1 januari 2015) of de richtwaarde van 18 mg/m3  (op 1 januari 2020) te 

waarborgen. 
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Luchtkwaliteit en gezondheid 

7.7. Zelfs al zou de luchtkwaliteit vanwege dit project beneden de daarvoor geldende 

Nederlandse en Europese grenswaarden blijven, dan betekent dat niet automatisch dat geen 

sprake is van strijd met artikel 8 EVRM. De Europese luchtkwaliteitsnormen zijn inmiddels 

circa 10 jaren oud. De wetenschappelijke onderbouwing daarvan is derhalve ook relatief 

verouderd. Bovendien zijn die normen niet alleen gebaseerd op volksgezondheidsaspecten, 

maar eveneens op economische motieven en haalbaarheid. Inmiddels is sprake van talrijke 

nieuwe inzichten in en onderzoeken naar de gevolgen van slechte luchtkwaliteit voor de 

gezondheid van personen. Niet voor niets hanteert de  WHO  aanmerkelijk strengere normen. 

7.8. Veelbetekenend is dat in het NSL (en dus al in 2009) is vastgesteld dat de Europese - en 

Nederlandse - grenswaarden de gezondheid van burgers niet afdoende beschermen (NSL, 

blz. 48): 

"Hoewel de concentratie van PM10 (NPM 2,5) langs een drukke snelweg maar in bescheiden 
mate is verhoogd, wijst gezondheidkundig onderzoek voor burgers die dicht langs de weg 
wonen op verhoogde gezondheidsrisico's, ook als zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met 
"verstorende" factoren zoals roken en sociaal-economische status. Onderzoek onder kinderen 
en volwassenen wijst op verergering van aandoening van de ademhalingswegen zoals astma en 
chronische bronchitis, en meer mensen ontwikkelen dergelijke aandoeningen. Er zijn ook 
relaties gevonden met coronaire hartziekten. Hierbij moet worden aangetekend dat de 
coronaire aandoeningen mogelijk ten dele voor rekening van geluid komen. Deze bevindingen 

komen in belangrijke mate uit Nederlands onderzoek." 

Deze laatste passage bevestigt dat voor de beoordeling of sprake is van strijd met artikel 8 

EVRM niet alleen moet worden gekeken naar individuele milieucompartimenten (lucht of 

geluid), maar ook naar de stapeling daarvan (lucht, èn geluid). 

7.9. Van belang en meer recent in dit verband is het rapport "Meewegen van gezondheid in 

omgevingbeleid" van de Gezondheidsraad (juli 2016, bijlage 4). De Gezondheidsraad stelt 

daarin vast dat voor relevante omgevingsfactoren als luchtverontreiniging en geluidbelasting 

de blootstelling van de Nederlandse bevolking onder de huidige wettelijke normen verreweg 

het meeste bijdraagt aan de ziektelast. Dat betekent volgens de Gezondheidsraad dat het 

louter voldoen aan wettelijke normen slechts een minimale bijdrage levert aan het 

terugdringen van de ziektelast. De Gezondheidsraad pleit er dan ook voor om onder de 

Omgevingswet te werken met gezondheidkundige advieswaarden, die veel lager liggen dan 

de thans gehanteerde grenswaarden. 

7.10. Met - onder meer - dit rapport is naar de mening van cliënten voldoende aangetoond dat 

hun gezondheid, recht op ongestoord gezinsleven en woongenot - zoals beschermd door 

artikel 8 EVRM - in het geding is. Die constatering kan niet worden weggenomen door de 

formeel juridische opmerking dat het tracébesluit - mogelijk - voldoet aan wettelijke 

grenswaarden voor luchtkwaliteit (en geluidshinder). Naar de mening van cliënten zal door 

de nieuwe situatie de luchtkwaliteit op en in hun woning zodanig zijn dat, zowel afzonderlijk 

bezien, maar zeker in samenhang met de verslechterende geluidskwaliteit, hun gezondheid 

in ernstige mate wordt aangetast en zij worden belet in hun woongenot en privé- of 

gezinsleven (ABRvS 26 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1127). 
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8. 	Geluid 

8.1. Appellanten achten het niet juist dat voor wat betreft de geluidsbelasting op (hun) woningen 
cumulatie (van bronnen beneden de voorkeurswaarden) achterwege blijft, terwijl bij de 

berekening van de geluidsbelasting op het stiltegebied wel wordt gekeken naar cumulatie 

van de verschillende bronnen (waaronder verkeer op de Al2, scheepvaart door het 
Pannerdensch Kanaal en het spoorwegverkeer over de Betuweroute en de spoorlijn Arnhem - 

Zevenaar). 

8.2. De regels voor cumulatie van geluid van verschillende bronnen (artikel 110f lid 3 en 4 Wet 
Geluidhinder en artikel 133 lid 7 Wet milieubeheer juncto artikel 16 Regeling geluid 

milieubeheer) doet geen recht aan de werkelijk ondervonden g.eluidhinder. 

Cumulatieonderzoek vindt enkel plaats indien de voorkeurswaarden van de desbetreffende 
bron (doorgaans 50 dB) worden overschreden. Zo niet, dan is er naar Nederlands recht geen 

sprake van een rechtens relevante cumulatie van geluid. 

8.3. Dat neemt natuurlijk in de praktijk niet weg dat cliënten - en andere omwonenden - forse 
geluidshinder ondervinden vanwege verschillende geluidsbronnen, zoals bijvoorbeeld het 

spoorwegverkeer op de Betuwelijn en het scheepvaartverkeer op het Pannerdensch Kanaal. 

Die cumulatie van geluid is niet onderzocht, maar wel degelijk aanwezig en - anders dan bij 
de woningen van cliënten - wordt die cumulatie van geluid door de minister wel gebruikt bij 
de berekening van de gevolgen van het nieuwe wegtracé op het stiltegebied "Weide Oude 

Rijnstrangen". 

8.4. Verkeerslawaai leidt tot sterfgevallen. Uit onderzoek blijkt dat aan langdurige blootstelling 
aan wegverkeerslawaai in Nederland jaarlijks enkele tientallen tot honderden sterfgevallen 

zijn toe te schrijven. Al bij een matige blootstelling heeft wegverkeerslawaai een negatieve 

invloed op de gezondheid, zo blijkt uit het  CROW fact  sheet "stiller verkeer = gezondere 

leefomgeving" (bijlage 5). Het is dus - mede gezien artikel 8 EVRM - van belang er alles 

aan te doen om de geluidsbelasting vanwege dit project zoveel als mogelijk te beperken. Dat 
kán door het maken van andere keuzes, bijvoorbeeld een tunnel onder het Pannerdensch 

Kanaal, verdiepte ligging en meer/betere overdrachtsmaatregelen. De keuze om die 
maatregelen niet te treffen, is louter een financiële en doet geen recht aan de belangen 

(volksgezondheid, woongenot) van omwonenden. 

8.5. Appellanten maken er ernstig bezwaar tegen dat het tracébesluit leidt tot overschrijdingen 

van de toetswaarde (van 50 dB) op 71 woningen. Het betreft hier de aanleg van een nieuwe 
snelweg in - overwegend - landelijk gebied. Juist bij nieuwe infrastructuur zou de 

ministeriële ambitie zodanig hoog moeten zijn, dat géén overschrijdingen van de 

toetswaarde plaatsvinden, hetzij door het gebruik van nog stiller asfalt (zoab tweelaags 

(fijn)), hetzij door het beperken van de maximum snelheid, hetzij door het treffen van 

overdrachtmaatregelen. Appellanten maken er bezwaar tegen dat dat niet is gebeurd. 
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9. 	Stiltegebied 

9.1. Het nieuwe wegtracé ligt in een stiltegebied "Weide oude Rijnstrangen", welk gebied in de 
Omgevingsverordening Gelderland ter uitvoering van artikel 1.2 lid 2 sub b Wet milieubeheer 

is aangewezen als stiltegebied. Dit stiltegebied is tevens (grotendeels) Natura-2000 gebied. 
Stiltegebieden worden beschermd via het spoor van de ruimtelijke ordening en - voor zover 

het gaat om activiteiten die via de ruimtelijke ordening moeilijk te weren zijn - in de 

artikelen 3.5.4 en 3.5.5 van de Omgevingsverordening Gelderland. 

9.2. Stiltegebieden zijn niet voor niets wettelijk beschermd. Blijkens de Omgevingsvisie streeft de 
provincie naar het optimaal gebruik van de positieve effecten van stilte, van lage 
geluidsniveaus en van het behoud van de diversiteit aan geluiden, dit zowel in 

natuurgebieden als in gebieden in of bij de stedelijke omgeving. Dit streven hangt samen 

met de doelen voor natuur, wonen, recreatie en vrijetijdseconomie. De provincie heeft een 
wettelijke taak om maatregelen te nemen voor stilte. De provincie Gelderland heeft dit 

ingevuld door stilte als kernkwaliteit van het Gelders natuurnetwerk en de groene 

ontwikkeling zone te benoemen. Blijkens informatie van de  OD-regio Arnhem gaat de 

provincie uit van het "stand  still  - step forward"-principe. Dat betekent dat met nieuwe 

ontwikkelingen aangetoond moet worden dat het geluid in het gebied door die ontwikkeling 

niet toeneemt. 

9.3. Het tracébesluit is aantoonbaar in strijd met dit principe. De geluidsbelasting in het 
stiltegebied neemt vanwege het nieuwe wegtracé juist fors toe. GS hebben in hun 

reactienota d.d. 22 november 2016 op ingediende zienswijzen (tegen het voornemen om in 

het kader van de Actualisatie 2016 Omgevingsvisie en Omgevingsverordening het 
stiltegebied te schrappen), laten weten dat zij voorzien dat op termijn (een deel van) het 

stiltegebied Weide Oude Rijstrangen niet meer handhaafbaar is in verband met 

geluidsoverschrijding door de aanleg van de A15). 

9.4. Anders dan de minister suggereert (akoestisch onderzoek, hoofdrapport Wet milieubeheer, 
blz. 35) is een toename van de geluidsbelasting in stiltegebied dus wel degelijk in strijd met 

de Omgevingsverordening Gelderland. Dat klemt te meer nu met de keuze voor een tunnel 

de kwaliteiten van het gebied - waaronder stilte - juist kunnen worden versterkt. In ieder 

geval vereist het stiltegebied - en vereisen ook de overige natuur en landschapswaarden - 

dat, zo al wordt gekozen voor een brug, het verkeersgeluid vanwege het verkeer op en naar 
de brug afgeschermd middels adequate geluidsschermen, wordt afgeschermd teneinde een 

verdere verkleining van het gebied met een geluidsbelasting van minder dan 40 dB(A) te 

voorkomen. 

10. Natuurbescherming: aantasting en verstoring Natura-2000 gebieden 

10.1. Onder het Tracébesluit ligt een passende beoordeling (Bijlage 04 Ecologie deelrapport: 

passende beoordeling) waaruit de conformiteit van het plan met de Natura 2000-
instandhoudingsdoelstellingen zou moeten blijken (art. 13 lid 8 Tracéwet juncto art. 2.8 

Wnb). De passende beoordeling biedt echter onvoldoende onderbouwing voor de conclusie 

dat significante effecten zullen uitblijven. Lang niet alles dat onderzocht had moeten worden, 
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is ook onderzocht, zoals areaal- en kwaliteitsverlies op de plaats van en vlak naast het tracé. 

Verder zijn niet alle doelen getoetst, maar zijn de belangrijke algemene doelen vergeten. Ten 

slotte is ten onrechte niet de  ADC-toets toegepast, waarbij verwezen zij naar de arresten 

BrieIs en  Orleans.  Ook bij enkele soorten en habitattypen waarvoor een zogenaamde 

verbeterdoelstelling geldt, is de passende beoordeling onvoldoende. 

Auteursvermelding ontbreekt 

10.2. Overigens blijft onduidelijk welke auteurs de passende beoordeling hebben opgesteld.  Aileen  

bij het rapport waarin de uitgangspunten en de methode van de stikstofberekeningen zijn 

toegelicht, staan auteurs vermeld. De auteursvermelding van de passende beoordeling zelf 

ontbreekt. Dit is des te prangender, nu in het rapport op een aantal plekken een beroep 

wordt gedaan op expert  judgment.  Onduidelijk is wie die experts dan zijn en waarop hun 

expertise is gebaseerd. 

Getoetste project en getoetste effecten te beperkt vastgesteld 

10.3. De projectomschrijving in de passende beoordeling is zeer beperkt weergegeven. In plaats 

daarvan wordt verwezen naar artikel 1 van het Tracébesluit en van hoofdstuk 3 van de 
Toelichting op het Besluit. Hierin worden alleen de infrastructurele werken beschreven. Er 

wordt geen beschrijving of inzicht gegeven in de tijdsduur van de verschillende 

aanlegwerkzaamheden of het daadwerkelijke gebiedsbeslag tijdens de aanleg en het latere 
gebruik. Verderop in de tekst blijkt dat de aanlegfase drie jaar zal duren. Deze lange 

uitvoeringsfase maakt de conclusie dat er slechts tijdelijke effecten zullen zijn, zwak en niet-

onderbouwd. 

10.4. In de passende beoordeling wordt de daadwerkelijke omvang en reikwijdte van de effecten 
door de aanlegwerkzaamheden en door het latere gebruik, nauwelijks duidelijk gemaakt. Er 

wordt steeds teruggevallen op 'aannames' of gegevens uit andere rapporten, zoals 

geluidsrapporten. De omvang van het project in de aanlegfase en de gebruiksfase zijn 

onvoldoende in beeld en de omvang van de effecten evenmin. 

10.5. Als voorbeeld van een ontbrekend element, is dat aanrijdingen (die reëel zijn bij een snelweg 

met barrièrewerking in een Natura 2000-gebied) niet zijn nneebeoordeeld. Sterfte door 

aanrijding wordt enkel genoemd in de algemene inleiding van par. 5.2 van de passende 
beoordeling, maar komt verderop bij de effectbeoordeling niet meer terug. Een ander 

voorbeeld is, dat weliswaar gebruik is gemaakt van de effectenindicator Natura 2000, maar 

dat het thema 'verandering in polulatiedynanniek' (een belangrijk thema in de 
effectenindicator) niet is meebeoordeeld. Dit terwijl juist de doorsnijding van leefgebieden 

binnen het Natura 2000-gebied zeker voor bepaalde soorten (denk aan kwetsbare soorten of 

soorten waar nu al de aantallen te laag zijn voor een levensvatbare populatie), tot 

veranderingen in populatiedynamiek kan leiden. Dit had beoordeeld moeten worden. 
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Areaalverlies ter plaatse van het Tracé niet beoordeeld 

10.6. Het Tracébesluit betreft de aanleg van een nieuw stuk snelweg dwars door een Natura 2000-
gebied. Bij het lezen van de passende beoordeling valt op dat niet in kaart is gebracht welke 

habitattypen op en vlak naast de plaats waar het tracé is geprojecteerd, zijn gelegen. 
Daarmee is niet in kaart gebracht hoeveel areaalverlies van de diverse habitattypen zal 

plaatshebben. Dit is een ernstige tekortkoming in de passende beoordeling die de motivering 
van het besluit aantast. Het is onbegrijpelijk dat dit niet in kaart is gebracht, zeker nu de 

Minister op de hoogte is van het arrest-Briels (arrest van HvJEU 15 mei 2014, zaak C-
521/12, ECLI:EU:C:2014:330), waarbij nota bene Nederland betrokken was. 

10.7. In tabel 5.1 (op p. 12 van de passende beoordeling) wordt een overzicht gegeven van de te 
verwachten storingsbronnen gedurende de aanleg en het latere gebruik. Daarbij zijn de 

volgende ‘storingsfactoren' onderscheiden: funderingswerkzaannheden, grondverzet, aanleg 

en aanwezigheid infrastructuur, bemalingen en wegverkeer. Hier wordt overigens geen 
onderscheid gemaakt tussen aanlegfase en gebruiksfase. Het valt op dat bij de 

storingsfactoren geen 'verlies leefgebied of biotopen' wordt benoemd. Zeker voor het deel 

van de weg dat door Natura 2000-gebied wordt aangelegd moet ook worden beoordeeld 
hoeveel en in welke kwaliteit leefgebieden van soorten en habitattypen verloren gaan. Dit 

wordt in de passende beoordeling echter niet beschouwd als apart effect. De scoping is 

derhalve duidelijk te beperkt geweest. 

10.8. Niet is in kaart gebracht waar  habitats  zich bevinden en of het tracé ook over of vlak naast 

die  habitats  komt te liggen. Als een tracé nota bene dóór Natura 2000-gebied wordt gelegd, 
dan kan het niet anders dan dat areaal aan habitattypen en beschermd leefgebied verloren 

zal gaan. Gezien de habitattypenkaart van de provincie Gelderland liggen op en naast de 

locatie waar de snelweg moet komen in ieder geval habitattypen H6510A en H6510B 
(glanshaver- en vossenstaarthooilanden). Daarbij zal er niet alleen areaalverlies onder het 

tracé plaatsvinden, maar ook kwaliteitsverlies als gevolg van licht, lawaai, belasting door 

stikstof en andere stoffen, afval,  etc.  in die delen van het Natura 2000-gebied die direct 

naast het tracé zullen komen te liggen. Gezien de arresten van het Europees Hof van Justitie 

in de zaken BrieIs (arrest van 15 mei 2014, zaak C-521/12, ECLI:EU:C:2014:330) en  

Orleans  (arrest van 21 juli 2016, C-387/15 en C-388/15, ECLI:EU:C:2016:583) zal verlies 
van areaal en kwaliteitsverlies gecompenseerd moeten worden, en zal het nodig zijn elders 

kwaliteitsverbetering van bestaand areaal of aanleg van nieuw areaal als compensatie voor 
het areaalverlies. Overigens heeft Rijkswaterstaat zich - zoals gezegd - toch moeten 

realiseren dat areaalverlies onderzocht en de noodzaak ervan onderbouwd moet worden, nu 

de Briels-zaak ook een Nederlandse snelwegverbreding betrof waarin het Europees Hof 
duidelijk maakt dat daarbij bij kwaliteitsverlies en areaalverlies de zogenaamde  ADC-criteria 

moeten worden doorlopen.  

ADC-toets voor areaalverlies/kwaliteitsverslechtering 

10.9. Het niet in kaart brengen van dit areaalverlies en dit derhalve ook niet meenemen in de 
passende beoordeling, is derhalve een ernstig gebrek aan de passende beoordeling en 

daarmee aan het genomen besluit. Een dergelijk areaalverlies kan niet worden weggenomen 

of verzacht maar alleen gecompenseerd door aanleg van nieuw areaal en 
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kwaliteitsverbetering elders. 

10.10. Gezien de genoemde arresten in de zaken BrieIs en  Orleans  zal voor dit niet-onderzochte 

areaalverlies en voor het kwaliteitsverlies vlak naast het tracé, dus moeten worden voldaan 

aan de zogenaamde  ADC-criteria zoals opgenomen in art. 2.8 Wnb en in art. 6, vierde lid, 

Habitatrichtlijn. In het besluit is daarom ten onrechte niet onderbouwd dat er een dwingende 

reden van openbaar belang is op grond waarvan het project doorgang moet vinden. Ook is 

niet gebleken van een melding dan wel van een verzoek om een advies, over de dwingende 
reden van openbaar belang, gericht aan de Europese Commissie. Ook is er geen 

alternatievenonderzoek gedaan, om vast te stellen of er niet een alternatief of alternatieven 

voor het plan bestaan met minder negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden 

binnen Natura 2000. Dit is in strijd met art. 2.8 Wnb en met art. 6 Habitatrichtlijn. 

Verkleining Natura 2000-gebied als gevolg van exclaveringsclausule 

10.11. De aanleg van het tracé komt neer op een verboden verkleining van het Natura 2000-gebied 
Rijntakken. Niet alleen wordt het natuurgebied feitelijk kleiner doordat er een verharding en 

kunstwerken (waaronder een forse brug) worden aangelegd, ook vanuit juridisch perspectief 

is dit een verkleining. Er valt immers minder areaal onder het beschermde Natura 2000-
netwerk, doordat verharde wegen tekstueel zijn geëxclaveerd in het aanwijzingsbesluit. 

Daardoor wordt met de aanleg van een nieuw tracé door het Natura 2000-gebied dit te 

verharden deel aan de bescherming van het Natura 2000-gebied onttrokken. Dit is niet, 
althans niet zonder meer, toegestaan. Op dit punt heeft uw Afdeling vragen gesteld aan het 

Europees Hof van Justitie, zie daarvoor ABRvS 18 mei 2016 (Haringvliet), 

ECLI:NL:RVS:2016:1351. Appellanten verzoeken u de antwoorden die u van het Europees 

Hof zult krijgen, te betrekken bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de verkleining 

van het Natura 2000-gebied Rijntakken. 

Bij de toetsing zijn de zogenaamde algemene doelen vergeten 

10.12. Op p. 8 en 9 van de passende beoordeling staat aangegeven aan welke 
instandhoudingsdoelstellingen in de passende beoordeling is getoetst. De opsomming van 

instandhoudingsdoelstellingen is onvolledig, er is niet aan alle relevante doelen getoetst 

zodat alleen al om die reden de passende beoordeling niet dragend kan zijn voor de 
conclusie op p. 85 dat middels het nemen van mitigerende maatregelen significant negatieve 

effecten als gevolg van het project ViA15 met zekerheid zouden zijn uitgesloten. Graag 

lichten appelanten dit toe. 

10.13. Er is nog geen definitief aanwijzingsbesluit voor Natura 2000-gebied Rijntakken. In de 
passende beoordeling (p. 8) staat aangegeven dat getoetst wordt aan de 

instandhoudingsdoelstellingen zoals opgenomen in het Ontwerpwijzigingbesluit Natura 2000-

gebied Rijntakken uit 2016. In dit Ontwerpwijzigingsbesluit (PDN/2014-0381 038/066-068 
Rijntakken) van 5 oktober 2016 zullen wijzigingen worden aangebracht in de besluiten tot 

aanwijzing van de gebieden IJssel van 24 maart 2000 (N/2000/302, Stcrt. 2000, 65) en 

25 april 2003 (N/2002/1463, Stcrt. 2003, 95), Neder-Rijn van 24 maart 2000 (N/2000/339, 
Stcrt. 2000, 65) en 25 april 2003 (N/2002/1466, Stcrt. 2003, 95), Gelderse Poort van 

24 maart 2000 (N/2000/301, Stcrt. 2000, 65) en 25 april 2003 (N/2002/1464, Stcrt. 2003, 
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95) en Waal van 24 maart 2000 (N/2000/307, Stcrt. 2000, nr. 65) en 25 april 2003 

(N/2002/1465, Stcrt. 2003, 95) als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste 

en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van 

de vogelstand (PbEG L 103). 

10.14. De vier genoemde aanwijzingsbesluiten  (Ijssel,  Neder-Rijn, Gelderse Poort en Waal) zijn 

derhalve niet ingetrokken noch vervallen, maar zijn of zullen worden gewijzigd. In het 

Ontwerpbesluit noch in de toelichting erop wordt immers iets gezegd over het al dan niet 

vervallen van deze doelen. De "Algemene doelen" in par. 5.2 bij de vier besluiten blijven 

derhalve dan ook gelden. Deze doelen zijn als volgt geformuleerd (appellanten citeren uit het 

Aanwijzingsbesluit Rijntakken): 

"5.2 Algemene doelen 
Behoud en indien van toepassing herstel van: 
1. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 2000 
zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie; 
2. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 
staat van instandhouding van natuurlijke  habitats  en soorten binnen de Europese Unie, die zijn 
opgenomen in bijlage I of bijlage  II  van de Habitatrichtlijn. Dit behelst de benodigde bijdrage 
van het gebied aan het streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van instandhouding 
voor de habitattypen en de soorten waarvoor het gebied is aangewezen; 
3. de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van de 
structuur en functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het gebied is 
aangewezen; 
4. de op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en soorten 
waarvoor het gebied is aangewezen." 

10.15. Ten onrechte heeft in de passende beoordeling geen toetsing aan deze algemene doelen 

plaatsgevonden. Dit, terwijl toch duidelijk moet zijn dat doorsnijding van een Natura 2000-

gebied door de aanleg van een permanente barrière zoals een snelwegtracé, een sterk 

negatieve invloed moet hebben op de ecologische samenhang binnen Natura 2000 en 

bijvoorbeeld op de biodiversiteit als zodanig. De algemene doelstelling wordt, met andere 

woorden, stevig en direct geraakt. Mede gezien de omvang van het project, de 

barrièrewerking van het tracé (dat immers het gebied doorsnijdt) en het permanente 

karakter ervan, had een toetsing aan de algemene doelen niet mogen worden overgeslagen. 

Ook om die reden kan de voorliggende passende beoordeling niet dragend zijn voor het 

Tracébeslu  it.  

Er zullen strengere doelen moeten komen na vernietiging aanwijzingsbesluit 

10.16. Overigens is het eerder genomen definitieve wijzigingsbesluit Rijntakken door uw Afdeling bij 

uitspraak van 10 februari 2016 is vernietigd (ECLI:NL:RVS:2016:330). Er moet dan ook 

rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat er strengere doelen zullen moeten gaan 

gelden voor het gebied. Ook hiermee is in de passende beoordeling ten onrechte geen 

rekening gehouden. 

Relatie met het beheerplan  

10.17. In bijlage 16 bij het Tracébesluit, waarin de wijzigingen tussen het ontwerp uit 2015 en het 
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definitieve besluit staan vermeld, staat overigens aangegeven dat er aan GS een 

Ontwerpbeheerplan Rijntakken zou zijn voorgelegd. Aangenomen mag worden dat hier 

bedoeld is: de colleges van GS van de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel. Nu het 
concept bij de minister bekend is, had hier onderbouwd moeten worden hoe het Tracébesluit 

zich verhoudt tot dit Ontwerpbeheerplan. Deze onderbouwing ontbreekt, zodat hier op zijn 

minst sprake is van een motiveringsgebrek. Zonder deze onderbouwing is er geen zicht op 
de wijze waarop de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied zullen worden gehaald. 

Het is de vraag of de beide besluitvormingsprocedures afdoende op elkaar zijn afgestemd of 

dat dit tracébesluit het proces m.b.t. de vaststelling van het beheerplan doorkruist of 

verstoort. 

Individuele soorten en habitattypen 

10.18. Op het niveau van de individuele soorten en habitattypen is er veel aan te merken op de 
passende beoordeling. Dit geldt voor soorten met zogenaamde behouddoelstellingen, maar 
zeker ook voor soorten waarvoor zogenaamde verbeterdoelstellingen gelden. Ter illustratie 

noemen appellanten enkele soorten. 

10.19. Voor enkele vogelsoorten gelden verbeterdoelstellingen (herstel- of uitbreidingsopgaven). Dit 
geldt o.a. voor de woudaap, het porseleinhoen en de kwartelkoning. Maar dit geldt ook voor 

andere soorten. Voor deze soorten zal ook beoordeeld moeten worden of het areaal dat 

fysiek of kwalitatief verloren gaat binnen het Natura 2000-gebied nu of in de toekomst 
mogelijk van belang kan zijn als (nieuw) leefgebied. Nu wordt voor deze soorten slechts 

beoordeeld dat deze hier nu niet voorkomen (al dan niet of er nu sprake is van een geschikt 

biotoop of leefgebied), het niet te verwachten is dat de aanleg van de weg of de brug 
toekomstig leefgebied zal aantasten en dat dus daarom significante effecten op de 

instandhoudingsdoelen kunnen worden uitgesloten. Daarmee is geenszins onderbouwd of, en 

in hoeverre, de aanleg van het tracé (waarbij appellanten doelen op zowel de aanlegfase als 
de situatie na realisatie) het bereiken van het vereiste herstel en de vereiste verbetering, al 

dan niet in de weg staat. Op dit punt is de passende beoordeling duidelijk veel te kort door 

de bocht en niet dragend voor het besluit. 

10.20. Ook de toetsing van de effecten op de meervleermuis is onvoldoende. In de passende 

beoordeling wordt herhaaldelijk aangegeven dat er vermoedens bestaan dat het project 
gevolgen heeft voor de meervleermuis. De afweging is enkel gebaseerd op visuele inspectie 

en een inschatting van de aanwezigheid en gebiedsgebruik van de soort. Desondanks komt 

het rapport tot de conclusie dat er geen sprake zal zijn van significante negatieve effecten of 
verstoring van de meervleermuis. Enige motivering ter zake ontbreekt in de passende 

beoordeling. Ten onrechte lijkt het Vleermuisprotocol, de vigerende ecologische en 

wetenschappelijke standaard als het gaat om onderzoek naar vleermuizen, niet te zijn 

gevolgd. 

10.21. Ook de toetsing van de effecten op de meervleermuis en andere vleermuissoorten is 

onvoldoende. De inventarisatie is enkel gebaseerd op visuele inspectie, waarbij het 
zogenaamde Vleermuisprotocol niet is gevolgd. Dit vleerrnuisprotocol werd door de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voorgeschreven bij vleermuizenonderzoek in het 
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kader van de Flora en faunawet (tot 1 januari 2017), en zal door de provincies worden 

voorgeschreven voor de ontheffingverlening soortenbescherming onder hoofdstuk 3 Wnb na 
1 januari 2017. Waarom dit in het kader van de passende beoordeling niet is toegepast, 

wordt niet duidelijk. Enige motivering ter zake ontbreekt in de passende beoordeling. 

10.22. Ook bij de toetsing van de andere soorten en habitattypen waarvoor de gebieden Rijntakken 

en Veluwe zijn aangewezen, is veel fout gegaan. Dit betreft zowel de gebruikte methodes en 

protocollen als de conclusies die worden getrokken. 

In de passende beoordeling ontbreken de Duitse gebieden 

10.23. In de passende beoordeling staat in par. 1.1 aangegeven dat de Duitse gebieden apart zijn 

getoetst. Daarbij wordt verwezen naar de Auswirkungsstudie Via15  Deutschland,  die is 

opgenomen als bijlage 13 bij het besluit. De keuze voor een aparte toetsing van deze Duitse 

gebieden, die deel uitmaken van hetzelfde Natura 2000-netwerk als de Nederlandse 

gebieden waarbij er onderlinge ecologische relaties bestaan tussen de gebieden aan 
weerszijden van de grens, is onlogisch. De toetsing van de Duitse gebieden had opgenomen 

moeten worden in de passende beoordeling zelf, zeker nu (zoals hierboven gemotiveerd) de 

algemene doelen die zijn gericht op de samenhang van het Natura 2000-netwerk in 
beschouwing hadden moeten worden genomen. De passende beoordeling is, in strijd met 

art. 2.8 Wnb en met art. 6 Habitatrichtlijn, waar één passende beoordeling per project wordt 

geëist, in twee of zelfs drie documenten opgesplitst: als de gehele passende beoordeling van 
het project gelden immers de passende beoordeling uit bijlage 04, plus de Auswirkugsstudie 

Via15  Deutschland  plus de passende beoordeling die onder het Programma Aanpak Stikstof 

2015-2021 ligt. Deze versnippering staat een goede integrale beoordeling van de ecologische 

effecten in de weg. 

10.24. De opmerkingen die appellanten hierboven hebben gemaakt over de passende beoordeling, 
zijn mutatis mutandis ook van toepassing op de Auswirkungsstudie. De Auswirkungsstudie 

biedt onvoldoende onderbouwing voor de conclusie dat significante effecten zullen uitblijven. 
Lang niet alles dat onderzocht had moeten worden, is ook onderzocht. Verder zijn niet alle 

doelen getoetst, maar zijn ook hier de belangrijke algemene doelen (die men ook in 

Duitsland geformuleerd heeft) vergeten. Tenslotte is ten onrechte niet de  ADC-toets 

toegepast. Ook is de toetsing bij enkele soorten en habitattypen waarvoor een zogenaamde 

verbeterdoelstelling geldt, onvoldoende. Hiermee is niet onderbouwd dat ook voor de Duitse 

Natura 2000-gebieden de natuurlijke kenmerken niet zullen worden aangetast. 

10.25. Daarbij willen appellanten nog twee andere bezwaren tegen de Auswirkungsstudie 

aanvoeren. In de eerste plaats betreft het een al enigszins verouderd document, namelijk 
van 19 juni 2015, terwijl de passende beoordeling zelf van 15 februari 2017 dateert. Een 

update van het document is ten onrechte achterwege gebleven. 

10.26. In de tweede plaats is de Auswirkungsstudie alleen in de Duitse taal beschikbaar gesteld, 

waar art. 2:6, eerste lid, Awb expliciet eist dat de Nederlandse taal wordt gebruikt. Er is 

geen enkele goede reden waarom het Nederlandse onderzoeksbureau  Royal  Haskoning DHV 

de Auswirkungsstudie in opdracht van de minister niet in de Nederlandse taal had kunnen 

opstellen. Uiteraard hebben appellanten er geen bezwaren tegen dat er ook een Duitstalige 
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versie wordt gepubliceerd, maar deze kan niet in de plaats komen van de Nederlandstalige 

versie. De mogelijkheid in art. 2:6, tweede lid, Awb om af te wijken van de verplichting in 
het Nederlands te communiceren, is beperkt. Daarvoor moet aan twee eisen zijn voldaan, 

namelijk indien het gebruik van de Duitse taal doelmatiger zou zijn én de belangen van 

derden daardoor niet onevenredig worden geschaad. Afgezien van het feit dat appelanten de 
doelmatigheid van het gebruik van het Duits betwisten, is evident dat de belangen van 

derden hierdoor worden geschaad. Lang niet iedere belanghebbende is immers de Duitse taal 

machtig, waardoor hem de mogelijkheid wordt ontnomen een eigen en goed oordeel te 

vormen omtrent de onderbouwing van het besluit. 

Natuurparagraaf Omgevingsverordening Gelderland d.d. 27 januari 2017 

10.27. Wat verder ontbreekt in de passende beoordeling, is een toetsing aan de provinciale 

verordening of provinciale verordeningen. Weliswaar wordt op p. 5 van de passende 

beoordeling in algemene zin gerefereerd aan de provinciale verordening Ruimte, maar van 
enige toetsing hieraan is geen sprake. Dit terwijl PS van Gelderland bij besluit van 27 januari 

2017 een zogenaamde Natuurparagraaf in de Omgevingsverordening Gelderland hebben 
opgenomen. In het kader van de Passende beoordeling en/of andere ecologische toets is ten 

onrechte niet aan deze Natuurparagraaf getoetst noch aan enige andere provinciale 

verordening of provinciaal beleid. 

Cumulatieve effecten onvoldoende beoordeeld 

10.28. In par. 6.8.5 van de passende beoordeling wordt aangegeven hoe naar de cumulatieve 
effecten is gekeken. Daarbij is gekozen voor de benadering, die door uw Afdeling in enkele 

uitspraken is gesanctioneerd, dat alleen projecten waarvoor al een vergunning onder de 
Wnb/Natuurbeschermingswet 1998 is afgegeven maar die nog niet zijn uitgevoerd in de 

cumulatietoets worden betrokken (zie p. 78-79 van de passende beoordeling). De gedachte 

is dat voor plannen en projecten die reeds zijn vergund en uitgevoerd, de gevolgen meestal 
al in de omgeving zijn verdisconteerd. Ook projecten die nog niet zijn vergund worden buiten 

de cumulatietoets gehouden, omdat dit onzekere toekomstige gebeurtenissen zouden zijn. 

10.29. Deze benadering is gezien het zeer recente arrest van het Europees Hof van Justitie van 26 

april 2017 in de zaak C-142/16 van de Commissie tegen Duitsland (ECLI:EU:C:2017:301), 
dat een kolencentrale bij Hamburg betrof, principieel onjuist. In dit arrest spreekt het Hof uit 

dat de gevolgen van de reeds in 1958 gerealiseerde (!) stroomopwaarts gelegen 

waterpompinstallatie in de cumulatietoets moet worden betrokken. In de woorden van het 
Hof (ik citeer het Frans, omdat de Nederlands- en Engelstalige versies nog niet beschikbaar 

zijn): 

"60 D'autre part, il y a  lieu  d'observer que, a la différence de l'affaire ayant donné  lieu  a l'arrêt 

du 14 janvier 2016, Grne Liga  Sachsen  e.a. (01399/14, EU:C:2016:10), dans la présente 

affaire, il est  question  non pas d'un examen a posteriori des  incidences  de la centrale de 
pompage de Geesthacht, qui existe depuis l'année 1958, mais de sa prise en compte dans le  

cadre  de l'évaluation des  incidences  d'un autre projet, en l'occurrence la centrale de Moorburg. 

C..) 
63  II  résulte des  considerations  qui précèdent que, en n'ayant pas évalué de manière 
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appropriée  les  effets cumulatifs liés a la  centrale  de Moorburg et a la  centrale  de pompage de 

Geesthacht, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui  lui  incombaient 

en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats »."  

Daarom zijn zeer veel plannen en projecten, ook plannen en projecten die reeds gerealiseerd 

zijn, ten onrechte niet in de cumulatietoets in de passende beoordeling betrokken. 

11. Natuurbescherming: stikstof 

Inleiding 

11.1. Het Tracébesluit is niet alleen gebaseerd op artikel 9, eerste lid en artikel 13, achtste lid van 
de Tracéwet en op artikel 4 van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15. 

In het besluit wordt tevens ontwikkelingsruimte, als bedoeld in art. 2.7 Besluit 

natuurbescherming, toegedeeld. De toedeling van ontwikkelingsruimte in het besluit en de 

daarbij gehanteerde systematiek van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is in strijd 
met art. 6 Europese Richtlijn 93/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 

instandhouding van de natuurlijke  habitats  en de wilde flora en fauna (verder: 

Habitatrichtlijn), Publicatieblad Nr. L 206 van 22/07/1992 blz. 0007 - 0050. Deze strijd met 
art. 6 Habitatrichtlijn zullen appellanten hieronder onderbouwen. 

Verzoek tot aanhouden als PAS-zaak 

11.2. Appellanten wijzen uw Afdeling graag op het persbericht dat uw Afdeling op donderdag 
20 oktober 2016 naar buiten heeft gebracht, waarin wordt gemeld dat negen zaken waarin 

principiële vragen over de verenigbaarheid van de PAS met de Habitatrichtlijn als pilotzaken 

worden behandeld. Daarin heeft uw Afdeling aangekondigd: "Zaken die geen deel uitmaken 
van de pilot, en waar een inhoudelijke beoordeling over het PAS nodig is, worden 

aangehouden totdat de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in de pilotzaken." Omdat 

appellanten zich principieel beroepen op de onverenigbaarheid van de PAS met de 
Habitatrichtlijn, verzoeken zij uw Afdeling om de behandeling van dit beroep tegen het 

Tracébesluit aan te houden totdat duidelijkheid over de houdbaarheid van de PAS is gegeven 

in de pilotzaken. 

AERIUS cieeft niet alle significante stikstofdeposities weer 

11.3. Allereerst moet worden vastgesteld dat de voor de berekening van stikstofdepositie 
voorgeschreven rekentool AERIUS niet alle significante stikstofeffecten in beeld brengt, en 

derhalve alleen om die reden al onvoldoende dragend kan zijn voor de conclusie dat 

significante effecten zouden ontbreken. De AERIUS rekentool geeft immers effecten onder 

de 0,05 mol/ha/jaar niet weer, brengt de rekentool niet alle significante effecten in beeld. 

Dat effecten onder de 0,05 mol/ha/jaar als significant aangemerkt moeten worden, volgt uit 
vaste jurisprudentie van uw Afdeling. Zie bijvoorbeeld ABRvS 29 juli 2015, 

ECLI:NL:RVS:2015:2379 en ABRvS 8 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1063. De AERIUS 

berekening kan alleen al om die reden de conclusie niet dragen dat voldoende is zeker 
gesteld dat er geen significante effecten zullen zijn als gevolg van het project en daarmee 

ook niet dat de natuurlijke kenmerken van de diverse relevante Natura 2000-gebieden niet 
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zullen worden aangetast als gevolg van het project. 

Onaanvaardbare verhoging stikstofdepositie Rijntakken 

11.4. In het AERIUS REGISTER document met kenmerk RatgvLq9vaNr, dat is opgenomen als 

bijlage 4 bij de passende beoordeling, valt te lezen dat het project leidt tot een forse 
toename van stikstofdepositie op met name het Natura 2000-gebied Rijntakken. Deze 

toename betreft zowel stikstofoxiden (N0x) als ammoniak (NH3). 

11.5. De toename van stikstofdepositie op 	habitattype 	H6510A Glanshaver- en 

vossenstaarthooilanden (glanshaver) bedraagt maar liefst een additionele 14,92 mol/ha/jaar, 

en op habitattype H6120 Stroomdalgraslanden een ook nog stevige 2,49 mol/ha/jaar. Dit 
zijn bijzonder forse toenames, gezien het feit dat een toename van 0,01 mol/ha/jaar of in 

ieder geval vanaf 0,05 mol/ha/jaar (zie bijvoorbeeld ABRvS 29 juli 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:2379 en ABRvS 8 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1063) al als een 

significant effect moet worden gezien. 

11.6. Daarmee is volstrekt helder dat een toename als de onderhavige, die meer dan een 

duizendvoud bedragen van wat als een significant effect moet worden gezien, als een 

significant negatief effect moet worden gezien. Het toestaan van een dergelijk groot effect, 
betekent dat de natuurlijke kenmerken van de betrokken habitattypen en daarmee van de 

betreffende Natura 2000-gebieden, zullen worden aangetast. Om die •reden had de 

toestemming het tracé aan te leggen geweigerd moeten worden, of althans had deze niet 
zonder toepassing te geven aan de zogenaamde  ADC-toets van art. 2.8, (en art. 6, vierde 

lid, Habitatrichtlijn) gegeven mogen worden. 

11.7. Daarbij moet voor beide genoemde habitattypen (H6510A Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden (glanshaver) en H6120 Stroomdalgraslanden) worden geconstateerd 

dat grote delen van het areaal overbelast zijn waarmee de huidige belasting al is gelegen 

boven de zogenaamde kritische depositiewaarde (KDW). Voor glanshaver is dit maar liefst 
31% (cijfer 2015) en voor stroomdalgrassen zelfs 92% (cijfer 2015). Voor beide 

habitattypen geldt dat de in de gebiedsanalyse erin voorziet dat de overbelasting afneemt 
(een afname die echter nog gerealiseerd zal moeten worden), maar dat in 2020 en in 2030 

nog zwaar overbelaste situaties zullen blijven bestaan. Voor stroomdalgrassen is voorzien 

dat in 2020 zelfs nog 43% van het areaal overbelast zal zijn en in 2030 ook nog 15%. Dit 
betekent dat de stikstofbelasting ook nog in de toekomst tot overbelaste situaties zal leiden 

zodat iedere toename per definitie teveel is. Uit de PAS-gebiedsanalyse 038 Rijntakken blijkt 

dat dit door o.a. vermesting, verzuring, een slechte waterhuishouding en door atmosferische 

depositie wordt veroorzaakt. Het toevoegen van nog een extra bron bemoeilijkt het verlagen 
van de stikstofdepositie tot onder de KDW en is daarom een zware aantasting van de 

natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied. Het is duidelijk dat de toevoeging van 

de extra bron door de aanleg van het onderhavige snelwegtracé daarom niet toelaatbaar kan 

worden geacht. 

De stikstofbeoordeling is ten onrechte een cienerieke PAS-beoordeling  

11.8. De stikstofeffecten zijn in de passende beoordeling niet op het niveau van de concrete 
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activiteit beoordeeld, maar zijn ondergebracht in de generieke beoordeling die de PAS en het 

Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 biedt. Daar waar art. 6, derde lid, Habitatrichtlijn 

voorschrijft dat per plan of project een afzonderlijke passende beoordeling moet worden 

gemaakt van de gevolgen van het plan of project, heeft Nederland ervoor gekozen om 

middels art. 2.9, eerste lid, Wnb de passende beoordeling van de stikstofeffecten uit de 

individuele passende beoordeling van het betreffende project weg te snijden, en deze te 

onderbouwen met een passende beoordeling die niet een beoordeling van het betreffende 

project is, maar een beoordeling van de stand van de gehele stikstofdeken die over 

Nederland hangt. De herstelmaatregelen die onder het Programma Aanpak Stikstof 2015-

2021 worden ingezet, vinden nu juist niet plaats in het specifieke kader van de verlenging 

van de A15, en mogen derhalve niet als onderdeel van het te beoordelen project worden 

gezien. Dit is in strijd met art. 6, derde lid, Habitatrichtlijn, dat vereist dat een passende 

beoordeling per project dient te worden uitgevoerd. 

PAS-maatregelen zijn compenserende maatregelen; ten onrechte niet de  ADC-toets 

toegepast 

11.9. Gezien het arrest van het Europees Hof van Justitie van 15 mei 2014 in zaak C-521/12 

(ECLI:EU:C:2014:330), ook bekend als het BrieIs-arrest, heeft het Hof Europees Hof beslist 

dat bij een kwaliteitsverslechtering van een bepaald areaal alleen die maatregelen als 

mitigatie kunnen worden aangemerkt, die de stikstofdepositie en daarmee de negatieve 

effecten daadwerkelijk voorkomen of verminderen. Het Hof oordeelde in het BrieIs-arrest: 

"28 Bijgevolg verlangt het voorzorgsbeginsel van de bevoegde nationale instantie dat zij bij de 
toepassing van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn de gevolgen van het project voor het 
betrokken Natura 2000-gebied beoordeelt in het perspectief van de instandhoudingsdoelstellingen 
van dit gebied, rekening houdend met de in dit project vastgestelde beschermingsmaatregelen 
waarmee wordt beoogd de eventuele schadelijke gevolgen die rechtstreeks uit dit project 
voortvloeien, te voorkomen of te verminderen, teneinde ervoor te zorgen dat het betrokken project 
de natuurlijke kenmerken van dat gebied niet aantast. 
29 De beschermingsmaatregelen die in een project worden opgenomen om de schadelijke gevolgen 
van dit project voor een Natura 2000-gebied te compenseren, kunnen daarentegen bij de door 
artikel 6, lid 3, opgelegde beoordeling van de gevolgen van dit project niet in aanmerking worden 
genomen." 

11.10. De PAS-maatregelen die de kwaliteitsverslechtering door stikstofdepositie door het 

Tracébesluit moeten herstellen, voorkomt noch vermindert de extra stikstofdepositie van het 

project. De maatregelen verminderen stikstofdeposities van andere bronnen dan de A15 (de 

bronmaatregelen) dan wel herstellen de natuurwaarden, o.a. door afvoer van stikstof uit het 

gebied en door hydrologische maatregelen (in het kader van het Programma Aanpak Stikstof 

2015-2021). De aantasting wordt met andere woorden niet voorkomen of vermindert, maar 

wordt gecompenseerd door de PAS-maatregelen. Zoals het Hof aangeeft in het BrieIs-arrest, 

kunnen dergelijke compenserende maatregelen niet worden meegenomen in de passende 

beoordeling onder art. 6, derde lid, Habitatrichtlijn, maar dienen deze te worden beoordeeld 

onder art. 6, vierde lid, Habitatrichtlijn. 

11.11. Gezien dit art. 6, vierde lid, Habitatrichtlijn (in ons nationale recht omgezet in art. 2.8, vierde 

lid, Wnb en nader uitgewerkt in art. 2.8, vijfde t/m achtste lid, Wnb) kan in het geval 
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compenserende maatregelen nodig zijn omdat niet uitgesloten kan worden dat het project de 

natuurlijke kenmerken van het gebied aantast, slechts toestemming worden gegeven indien 

voldaan is aan de zogenaamde  ADC-criteria. Dit houdt in dat: 

• middels een alternatievenonderzoek (A) aangetoond moet worden dat geen 

alternatief voor het project bestaat met minder negatieve gevolgen voor de 

instandhoudingsdoelstellingen; 

• middels een onderbouwing wordt aangetoond dat er een dwingende reden van 

openbaar belang (D) is waarom het project ondanks zijn negatieve effecten toch 

doorgang zou moeten vinden, waarbij in voorkomend geval de Europese Commissie 

om advies moet worden gevraagd; 

• de negatieve gevolgen van het project volledig worden gecompenseerd (C). Dit 

betreft feitelijke compensatie, financiële compensatie is niet toegestaan. 

Opgemerkt moet worden dat de Minister in strijd met art. 2.8, vierde lid, Wnb en in strijd 

met art. 6, vierde lid, Habitatrichtlijn en daarom ten onrechte heeft nagelaten de  ADC-toets 

uit te voeren. 

11.12. In het arrest van het Europees Hof van Justitie van 21 juli 2016 in de gevoegde zaken C-

387/15 en C-388/15 (ECLI:EU:C:2016:583), ook bekend als het  Orleans-arrest, gaat het net 

als in het Briels-arrest over het tot ontwikkeling brengen van nieuw areaal, en wederom 

wordt dit als een compenserende maatregel bestempeld. In het  Orleans-arrest wordt er 

echter een extra criterium toegevoegd, waaraan moet zijn voldaan wil een maatregel als 

mitigerende maatregel kwalificeren: 

"Artikel 6, lid 3, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke  habitats  en de wilde flora en fauna moet aldus worden 
uitgelegd dat maatregelen die zijn opgenomen in een plan of project dat niet direct verband 
houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied van communautair belang, en die erin 
voorzien dat, voordat zich negatieve gevolgen voordoen voor een aldaar voorkomend type 
natuurlijke habitat, er een toekomstig areaal van dat type wordt ontwikkeld, waarvan de 
ontwikkeling evenwel zal worden voltooid na de beoordeling van de significantie van de 
mogelijke aantasting van de natuurlijke kenmerken van dit gebied, niet in aanmerking kunnen 
worden genomen bij die beoordeling. Dergelijke maatregelen kunnen in voorkomend geval 
slechts als „compenserende maatregelen" in de zin van artikel 6, lid 4, worden aangemerkt 
wanneer is voldaan aan de daarin gestelde voorwaarden." 

11.13. Mitigerende maatregelen moeten derhalve, om als dusdanig te kwalificeren, niet alleen het 

negatieve effect voorkomen of verminderen, de maatregel moet ook voorafgaand aan de 

uitvoering van het project worden genomen. 

11.14. Het recente arrest van het Europees Hof van Justitie van 26 april 2017 in de zaak C-142/16 

van de Commissie tegen Duitsland (ECLI:EU:C:2017:301) lijkt op dit punt zelfs nog strikter 

te zijn dan het  Orleans-arrest, in die zin dat de maatregelen niet alleen moeten zijn genomen 

voordat het project zijn aanvang vindt, maar zelfs dat bij het nemen van het 

toestemmingsbesluit al buiten iedere redelijke wetenschappelijke twijfel gegarandeerd moet 

zijn dat de mitigerende maatregelen effect zullen hebben en dat de natuurlijke kenmerken 

van het Natura 2000-gebied en van het Natura 2000-netwerk niet zullen worden aangetast. 
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Ik citeer uit het arrest (wederom in het Frans): 

"38 Dès lors, force est de constater que, au moment de la délivrance de l'autorisation, la  passe  

de montaison, même si elle visait 	réduire les effets significatifs directement causés sur les 

zones Natura 2000 situées en amont de la centrale de Moorburg, n'était pas de nature 

garantir, ensemble avec les autres mesures mentionnées au point 35 du présent arrêt, une 

absence de  tout  doute raisonnable quant au fait que ladite centrale ne porterait pas atteinte 

l'intégrité du site, au sens de  radicle  6, paragraphe 3, de la  directive  «  habitats  ». 

(—) 
42 A cet égard,  ii  y a  lieu  de rappeler que c'est a la date de l'adoption de la décision autorisant 

Ia réalisation du projet qu'il ne doit subsister aucun doute raisonnable d'un point de vue 

scientifique concernant l'absence d'effets préjudiciables  pour  l'intégrité du site concerné (arrêt 
du 26 octobre 2006, Commission/Portugal, CO239/04, EU:C:2006:665, point 24 et  

jurisprudence  citée)." 

Bij het toedelen van ontwikkelingsruimte onder de PAS is niet gegarandeerd dat de daarvoor 

benodigde daling van de achtergronddepositie in de toekomst ook daadwerkelijk behaald kan 

worden. Daarom is onvoldoende zeker dat door het toedelen van ontwikkelingsruimte aan 
het tracé en door het toestaan van een forse additionele uitstoot en depositie van stikstof, de 

natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast. 

11.15. Op p. 42 van de passende beoordeling valt te lezen: 

"De gebiedsanalyse van de Rijntakken concludeert samengevat het volgende: "Ondanks de 

overschrijding van de kritische depositiewaarden voor een aantal habitattypen en 
stikstofgevoelige leefgebieden, wordt door de uitvoering van de herstelmaatregelen in dit 

gebied gewaarborgd dat in tijdvak 1 (2014-2020) geen verslechtering optreedt van de kwaliteit 

van de aangewezen habitattypen en leefgebieden van soorten. Het bereiken van de 
instandhoudingsdoelstellingen van alle soorten en habitattypen waardoor dit gebied is 
aangewezen blijft door het uitvoeren van de herstelmaatregelen ook in de tijdvakken 2 en 3 

mogelijk." 

11.16. Met dit citaat is aangegeven dat de benodigde herstelmaatregelen niet voorafgaand aan het 
project zijn genomen en uitgevoerd. Dit is reden te meer waarom de PAS-maatregelen niet 

als mitigerende maar als compenserende maatregelen moeten worden gezien. Daarmee 

staat onomstotelijk vast dat de toedeling van ontwikkelingsruimte waarmee de 
natuurtoestemming wordt gegeven, in strijd met art. 6 Habitatrichtlijn en met art. 2.8 Wnb 

niet is geschied met toepassing van de  ADC-criteria. Om die reden is het besluit in strijd met 

het recht en dient het te worden vernietigd. 

11.17. Terzijde zij over de toepassing van de  ADC-criteria nog opgemerkt dat voor de verlenging 

van een snelweg niet denkbaar lijkt dat de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of 

met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten als een dwingende reden van openbaar 

belang kan worden opgevoerd. Dit betekent dat niet alleen een melding aan de Europese 
Commissie moet worden gedaan, maar dat de Europese Commissie om advies moet worden 

gevraagd. Geconstateerd moet worden dat dit advies niet lijkt te zijn gevraagd, hetgeen op 

zichzelf ook een schending van art. 2.8, vijfde lid, aanhef en onder b. Wnb, en van art. 6, 

vierde lid, Habitatrichtlijn is. 

26 



Plas Bossinade 
advocaten notarissen 

Stikstofeffecten or de Duitse Natura 2000-gebieden 

11.18. Gezien het AERIUS REGISTER document met (kenmerk RatgyLq9vaNr), opgenomen als 
bijlage 4 bij de passende beoordeling, blijkt dat er significante effecten zijn op drie Duitse 

Natura 2000-gebieden. Ook hier geldt dat waarschijnlijk niet alle Duitse Natura 2000-
gebieden waarop significante stikstofeffecten zullen zijn, in kaart zijn gebracht. De rekentool 
geeft immers ten onrechte effecten beneden de 0,05 mol/ha/jaar niet weer, terwijl dergelijke 

effecten wel degelijk significant kunnen zijn. 

11.19. Van de drie Duitse gebieden waar wel effecten zijn berekend (Vogelschutzgebiet 'Unterer 

Niederrhein', NSG Emmericher  Ward  en 'Brutbaeume' des Heldbock  (Grosser  Eichenbock) in  

Emmerich)  worden aanzienlijke effecten berekend. Omdat binnen het vigerende Programma 

Aanpak Stikstof 2015-2021 (te vinden op pas.natura2000.nl/files/85536-web_aanpak-

stikstof.pdf)  geen ontwikkelingsruimte voor deze drie gebieden beschikbaar is gesteld, kan 

voor deze gebieden geen ontwikkelingsruimte worden toegedeeld. Daar het AERIUS 

REGISTER document met (kenmerk RatgyLq9vaNr) voor het Vogelschutzgebiet 'Unterer 

Niederrhein' een forse toename van stikstofdepositie laat zien, is deze toename naar 

Nederlandse rechtsopvatting ontoelaatbaar.  Aileen  al om die reden zijn significant negatieve 

effecten niet uitgesloten en zou Nederland hiervoor compenserende maatregelen moeten 

nemen. 

11.20. In par. 5.7.2 van het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 wordt aangegeven dat 

Nederland voor de effecten op Duitse Natura 2000-gebieden de Duitse toetsingskaders zullen 
toepassen. Deze benadering is door uw Afdeling gesanctioneerd in uw uitspraak van 16 april 

2014 (ECLI:NL:RVS:2014:1312). Ten tijde van die uitspraak voorzag de 
Natuurbeschermingswet 1998 (verder: Nbw) nog niet in een verplichte toetsing aan in het 

buitenland gelegen Natura 2000-gebieden doordat Natura 2000-gebied in art. 1, onder n., 

Nbw gedefinieerd was als gebieden die zijn aangewezen onder art. 10a, eerste lid, of 

(voorlopig), of voorlopig zijn aangewezen art. 12, derde lid, Nbw, en dus per definitie slechts 
de Nederlandse Natura 2000-gebieden. De Duitse gebieden werden in de genoemde 

Afdelingsuitspraak dan ook getoetst via de rechtstreekse werking van art. 6 van de 

Habitatrichtlijn. 

11.21. Onder de rechtstreekse werking van art. 6 Habitatrichtlijn is het wellicht logisch om te 
redeneren dat de effecten op de Duitse gebieden dan getoetst mogen en moeten worden met 

toepassing van de Duitse systematiek. Zoals ook in bijlage 5 van het Programma Aanpak 

Stikstof valt te lezen, geldt in Duitsland dan een drempelwaarde van 7,14 mol/ha/jaar. 
Echter, met de wet van 8 oktober 2014, houdende wijziging van de Natuurbeschermingswet 
1998 1998 (programmatische aanpak stikstof) die op 1 juli 2015 in werking is getreden, is 

ook de definitie van Natura 2000-gebied gewijzigd. Sinds die datum omvat de term Natura 
2000-gebied tevens de buitenlandse gebieden. Dit betekent dat de toetsing niet langer via 

de rechtstreekse werking van art. 6 Habitatrichtlijn verloopt, maar dat sinds die datum - 

gezien het toenmalige art. 19d Nbw, en nu gezien art. 2.7, tweede lid, Wnb - onze nationale 
wetgeving verplicht tot toetsing aan alle Natura 2000-gebieden. Het ligt dan niet voor de 

hand om nog langer onderscheid te maken tussen Natura 2000-gebieden die in Nederland 

zijn gelegen en die in Duitsland zijn gelegen, nu de Wnb (en de Nbw tussen 1 juli 2015 en 
1 januari 2017) de vergunningplicht gelijkelijk oplegt voor alle Natura 2000-gebieden waarbij 
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geen onderscheid wordt gemaakt tussen binnen en buiten de landsgrenzen gelegen 

gebieden. Het ligt dan ook niet voor de hand om de beoordelingssystematiek verschillend toe 
te passen voor gebieden die onder één en dezelfde wettelijke regeling vallen. Appellanten 

verzoeken uw Afdeling dan ook om uit te spreken dat alle Natura 2000-gebieden die op 

grond van onze nationale wetgeving passend beoordeeld moeten worden volgens gelijke 
criteria beoordeeld moeten worden die aan de in Nederland gehanteerde maatstaven 

voldoen. 

12. 	Natuurbescherming: soorten bescherming 

12.1. Als bijlage bij het beroepschrift treft u aan de Review document Rapportage Ecologie, Wet 
natuurbescherming en Natuurnetwerk februari 2017, opgesteld door D.B. van den Brink, 

M.Sc. (bijlage 6). In dit stuk staan ecologische beroepsgronden en is de ecologische 

onderbouwing te vinden van een aantal gronden die hieronder worden aangevoerd. Uit de 

review blijkt dat de beoordeling op het gebied van soortenbescherming op belangrijke 

punten te beperkt van strekking is geweest. 

Geen grond voor ontheffing voor soorten bijlage  IV  Habitatrichtlijn 

12.2. Uit het Deelrapport Ecologie: Wet natuurbescherming (soortenbeschernning en 

houtopstanden) en Natuurnetwerk Nederland, dat is opgenomen als bijlage bij het besluit, 

blijkt dat mitigerende en compenserende maatregelen moeten worden genomen om de 
aantasting van verschillende beschermde soorten uit te sluiten. In tabel 7-1 op p. 64-65 is 

een overzicht opgenomen van verschillende beschermde soorten waarvoor dit geldt. De 

conclusie die daar wordt getrokken is dat de verbodsbepalingen van de Wet 
natuurbescherming worden overtreden. Daar wordt de verwachting uitgesproken dat de 

daarvoor benodigde ontheffing onder de Wet natuurbescherming verkregen kan worden. 
Daarbij moet aangetekend worden dat een aantal soorten waarvoor een ontheffing moet 

worden verkregen, in bijlage  IV  van de Habitatrichtlijn voorkomen (waaronder de bever, de 

otter, de kamsalamander, de poelkikker, de rugstreeppad en de vleermuizensoorten). In art. 
3.8 lid 5, aanhef en onder b., Wet natuurbescherming is duidelijk bepaald dat 

ontheffingverlening voor deze soorten alleen kan plaatsvinden op de beperkte lijst van 

gronden. Dit is dezelfde lijst die is opgesomd in art. 16 lid 1 Habitatrichtlijn. Zie daarover de 

uitspraak van de uw Afdeling van 21 januari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH0446. Op grond 

hiervan kan ontheffing alleen worden verleend: 

1) in het belang van de bescherming van de wilde flora en fauna en van de 

instandhouding van de natuurlijke  habitats;  

2) ter voorkoming van ernstige schade aan met name gewassen, veehouderijen, 

bossen, visgronden en wateren en andere vormen van eigendom; 

3) in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere 
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

4) ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie van deze 
soorten, alsmede voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de 

kunstmatige vermeerdering van planten; 
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5) ten einde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op 

selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, door de bevoegde 

nationale instanties vastgesteld aantal van bepaalde specimens van de in bijlage  IV  

genoemde soorten te vangen, te plukken of in bezit te hebben. 

12.3. Omdat het ruimtelijke project als de onderhavige door geen van deze gronden genoemd in 

art. 16 lid 1 Habitatrichtlijn wordt afgedekt, moet geconcludeerd worden dat de 

aanwezigheid van de bijlage  IV-soorten ter plaatse in de weg staat aan ontheffingverlening 

voor het project. De conclusie dat de verwacht zou mogen worden dat de daarvoor 

benodigde ontheffing onder de Wet natuurbescherming verkregen kan worden, is daarom 

ongegrond. 

12.4. In art. 3.8 lid 5, aanhef en onder c., Wnb is bepaald dat voor ontheffingverlening nodig is dat 

geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 

voortbestaan. In het Deelrapport is echter op geen enkele plaats en voor geen enkele soort 

een toets uitgevoerd naar de staat van instandhouding. Zeker voor soorten waarbij is 
vastgesteld dat (vaste) verblijfplaatsen of nesten worden aangetast zal een toets moeten 

plaatsvinden wat dit voor gevolgen heeft voor de staat van instandhouding. 

12.5. Voor de strikter beschermde soorten als de hierboven genoemde soorten van bijlage  IV  van 

de Habitatrichtlijn en voor de vogels, moet ingevolge het gidsdocument 'Strikt beschermde 

soorten Habitatrichtlijn' een toets op de staat van instandhouding ook op lokaal of regionaal 

niveau worden uitgevoerd. Deze lokale dan wel regionale toets is ten onrechte achterwege 
gebleven in het Deelrapport. Bijzonder is bijvoorbeeld om te lezen dat van de steenuil (die 

landelijk een slechte staat van instandhouding kent) door de aanleg nota bene twaalf 

territoria verloren gaan (zie p. 19 Deelrapport). Onbegrijpelijk is dan dat eenvoudig gesteld 
wordt dat het elders geschikt maken van nieuwe gebieden voor deze soort geen inbreuk 

optreedt op de staat van instandhouding van deze soort, maar niet wordt duidelijk gemaakt 

of deze nieuwe gebieden inmiddels zijn ingericht en of steenuilen daarvan al gebruik kunnen 
maken. De staat van instandhouding van deze soort op regionaal of lokaal niveau wordt al 

helemaal niet in kaart gebracht. Ook voor de otter, die wel is waargenomen in het gebied (p. 

22 Deelrapport) maar die overigens ten onrechte niet voorkomt op het overzicht van tabel 7-

1, heeft geen toetsing aan de staat van instandhouding plaatsgehad. 

12.6. Kortom, bij gebrek aan een geldige grond voor ontheffingverlening en wegens onvoldoende 

onderzoek naar de staat van instandhouding van de diverse aanwezige beschermde en strikt 

beschermde soorten, kunnen geen rechtmatige ontheffingen onder hoofdstuk 3 Wet 

natuurbescherming verleend worden. 

Getoetste project en getoetste effecten te beperkt vastgesteld 

12.7. De projectomschrijving op p. 4 van het Deelrapport is zeer beperkt weergegeven. In plaats 

daarvan wordt verwezen naar artikel 1 van het Tracébesluit en van hoofdstuk 3 van de 
Toelichting op het Besluit. Hierin worden alleen de infrastructurele werken beschreven. Er 

wordt geen beschrijving of inzicht gegeven in de tijdsduur van de verschillende 

aanlegwerkzaamheden of het daadwerkelijke gebiedsbeslag tijdens de aanleg en het latere 
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gebruik. Daarom kunnen de effecten op de diverse beschermde diersoorten niet goed in 

beeld zijn gebracht. Verderop in de tekst blijkt dat de aanlegfase drie jaar zal duren. Deze 

lange uitvoeringsfase maakt de conclusie dat er slechts tijdelijke effecten zullen zijn, zwak en 

niet-onderbouwd. 

12.8. In het Deelrapport wordt de daadwerkelijke omvang en reikwijdte van de effecten door de 
aanlegwerkzaamheden en door het latere gebruik, nauwelijks duidelijk gemaakt. Er wordt 

steeds teruggevallen op 'aannames' of gegevens uit andere rapporten, zoals 

geluidsrapporten. De omvang van het project in de aanlegfase en de gebruiksfase zijn 

onvoldoende in beeld en de omvang van de effecten evenmin. 

12.9. Als voorbeeld van een ontbrekend element, is dat aanrijdingen (die reëel zijn bij een snelweg 
met barrièrewerking in een Natura 2000-gebied) niet zijn meebeoordeeld. Sterfte door 

aanrijding wordt enkel genoemd in de algemene inleiding van par. 3.2 van het Deelrapport, 

maar komt verderop bij de effectbeoordeling niet meer terug. Een ander voorbeeld is, dat 
thema 'verandering in polulatiedynamiek' (een belangrijk thema in de effectenindicator) niet 

is meebeoordeeld. Dit terwijl juist de doorsnijding van leefgebieden binnen het N2000-gebied 
zeker voor bepaalde soorten (denk aan kwetsbare soorten of soorten waar nu al de aantallen 
te laag zijn voor een levensvatbare populatie), tot veranderingen in populatiedynanniek kan 

leiden. Dit had beoordeeld moeten worden. 

12.10. Slechts éénmaal is uit het document te halen hoe lang de aanlegperiode van de weg en brug 

is.  Aileen  op p. 13 staat tussen haakjes vermeld dat de uitvoeringsfase ordegrootte drie jaar 

zou duren. Met een dergelijke tijdsduur kunnen effecten niet meer altijd als 'tijdelijk worden 
betiteld. Een driejarige barrière in leefgebieden van bepaalde soorten, waarbij uitwisseling 

tussen de verschillende delen van het leefgebied voor een dergelijke lange tijd niet mogelijk 

is, betekent voor veel soorten (zeker de grondgebonden soorten) dat in die drie jaar de 
populatie flink kan worden aangetast. Dit omdat de dieren niet meer voldoende kunnen 

uitwisselen met elkaar (voortplanting) en ook dat mogelijk voedselvoorziening niet overal 

meer beschikbaar is (denk aan de foerageerroutes van vleermuizen die voor drie jaar worden 
onderbroken; dat kan een populatie ter plaatse flinke schade toebrengen). In feite is er dan 

al onherstelbare schade aangebracht en zullen latere maatregelen als faunapassages geen 

noemenswaard positief gevolg hebben. Deze effecten worden niet of onvoldoende in kaart 

gebracht en zijn onvoldoende meegewogen in de besluitvorming. 

Het onderzoek naar een aantal soorten is onvolledig geweest en niet volgens de standaarden 

12.11. Het onderzoek naar de soorten is onvolledig geweest en is niet verricht volgens de geldende 

ecologische standaarden. Zo kan bijvoorbeeld voor de vleermuizen vastgesteld worden dat 

de conclusies zijn gebaseerd op desktop beoordelingen van het gebied en enkele 
gebouwbezoeken. Een volwaardig onderzoek op grond van het Vleermuisprotocol ontbreekt, 

of is althans niet gerapporteerd. Voor een soort voorkomend op bijlage  IV  van de 

Habitatrichtlijn is een dergelijke ongemotiveerde afwijking van de ecologische standaard 
onbegrijpelijk en onrechtmatig. Meer en degelijker onderzoek was hier op zijn plaats 

geweest. 

12.12. Verder is onduidelijk of, en in hoeverre, bij de inventarisatie wel de laatste gegevens zijn 
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gebruikt. Er wordt weinig inzicht gegeven in de manier waarop met gegevens is omgegaan 
en op welke gegevens welke conclusie nu precies steunt. Ook het gebruik van de 

effectenindicator Natura 2000, die niet geschreven is voor soortenbescherming maar voor 
gebiedsbescherming, wordt niet verantwoord. Ook wordt niet aangegeven of, en in hoeverre, 

de conclusies zijn gebaseerd op gegevens gegenereerd met de effectenindicator. Dit wordt 

ook gesignaleerd in de paragrafen 2 resp. 3 van de Review van Van den Brink. Een 

verantwoording hierover was zeker op zijn plaats geweest. 

Auteursvermelding ontbreekt 

12.13. Net  als in de passende beoordeling ontbreekt in het Deelrapport Ecologie: Wet 

natuurbescherming (soortenbescherming en houtopstanden) en Natuurnetwerk Nederland 
een auteursvermelding. Daarmee is onduidelijk en niet controleerbaar over welke expertise 

de auteurs beschikken. Zeker omdat in het rapport regelmatig een beroep wordt gedaan op 

expert  judgment,  is dit een belangrijke tekortkoming. Ook blijft onduidelijk of wordt gedoeld 

op de expert  judgment  van de auteurs zelf of op die van derden. 

Niet alle soorten zijn getoetst 

12.14. Verder valt op dat niet alle soorten lijken zijn te zijn getoetst, maar dat de soorten die waren 

vrijgesteld onder de Flora- en faunawet niet zijn meegenomen in de inventarisatie. Dit 
signaleert Van den Brink ook in zijn Review (bij Eerste reactie op vraag 1, punt 1). Ten 

onrechte, want ook voor deze soorten is soms een aanvullende ontheffing nodig (omdat een 

vrijstelling bijvoorbeeld alleen voor bepaalde gronden of voor bepaalde middelen kan worden 

gebruikt). Dat deze soorten niet zijn geïnventariseerd is alleen om die reden een misser. Ook 
lijken alle zogenaamde (lichtbeschermde) tabel 1-soorten te zijn overgeslagen, terwijl ook 

deze een beschermde status hebben waarbij de aanvaardbaarheid van de overtreding van de 

verboden in het kader van de soortenbescherming moet worden beoordeeld. 

12.15. Daar komt nog bij, dat de regeling van de vrijstellingen per 1 januari 2017 met de 
inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming, het nieuwe Besluit en de nieuwe 

Regeling en de nieuwe provinciale verordening(en) is gewijzigd. Daarom had ook opnieuw 

bekeken moeten worden of soorten die tot 1 januari 2017 vrijgesteld waren, nog steeds wel 

vrijgesteld zijn. Sowieso is het een tekortkoming dat niet of nauwelijks is getoetst aan de 

provinciale verordening(en). 

De toetsing van strikt beschermde soorten is onvolledig 

12.16. Uit het rapport van Waardenburg, waarnaar in het Deelrapport wordt verwezen, blijkt dat de 

rivier en de oevers leefgebied zijn van de otter en de bever, twee soorten opgenomen in 

bijlage  IV  van de Habitatrichtlijn en daarmee strikt beschermd. Ten onrechte wordt geen 

aandacht besteed aan de effecten die de aanlegfase en de gebruikfase van de weg en brug 

hebben voor met name de otter, haar staat van instandhouding en het doorsnijden van het 

leefgebied. Ook de toetsing van de effecten op de bever is onvolledig, waar deze gericht is 
op de enkele verstoring van een beverburcht, terwijl met de forse ingrepen in het gebied ook 

andere permanente effecten voor de bever en voor het leefgebied van de bever verwacht 

kunnen worden. Deze zijn ten onrechte niet in kaart gebracht en beoordeeld. De conclusie 
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dat het voor de bever voldoende is om als mitigerende maatregel op te nemen dat niet 

binnen 50 meter van een beverburcht is, zoals de ecologische Review van Van den Brink ook 
stelt, onjuist, ook al omdat hiermee geen afweging over de staat van instandhouding van de 

bever is gegeven. Overigens zullen de benodigde ontheffingen voor de otter en de bever niet 

verleend kunnen worden, gezien het strikte toetsingskader van art. 3.8 Wnb, zoals ik 

hierboven heb uitgewerkt. 

12.17. De zeven vleermuissoorten, die alle voorkomen op bijlage  IV  van de Habitatrichtlijn, zijn te 

beperkt geïnventariseerd. Voor de vleermuizen is onvoldoende onderzoek verricht en kunnen 

geen dragende conclusies worden getrokken. Zoals Van den Brink in zijn Review stelt, is 

zeker niet uitgesloten dat op bepaalde locaties (hij noemt De Linge) best sprake zou kunnen 
zijn van ernstige verstoringen en/of vernietiging van leefgebieden of vliegroutes. Ook voor 

de vleermuissoorten, die voorkomen op bijlage  IV  bij de Habitatrichtlijn, zullen de benodigde 

ontheffingen niet kunnen worden verleend gezien het strikte toetsingskader van art. 3.8 

Wnb. 

12.18. Bij vogels met jaarrond beschermde nesten is weinig aandacht besteed aan de leefgebieden 
van deze soorten en naar de effecten in de aanlegfase en de gebruikfase op deze soorten 

(overlevingskans, broedsucces). Daar waar Waardenburg de aanwezigheid van onder meer 

de grutto signaleert, wordt in het Deelrapport gesteld dat er geen waarnemingen zouden zijn 
en dus geen weidevogelpopulatie en dat er dus geen effecten zouden zijn (p. 56 

Deelrapport). Dit is wel erg kort door de bocht, terwijl Nederland toch een bijzondere 

verantwoordelijkheid voor weidevogels heeft. Ook de aandacht voor de steenuil is te weinig, 
terwijl dit een soort is die negatief beïnvloed wordt door verhardingen en door 

barrièrewerkingen. Van die laatste factoren is bij de aanleg van het tracé duidelijk sprake. 

Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat de aanleg van nestplaatsen voldoende zal zijn als 
mitigerende maatregel, nu met deze maatregel de barrièrewerking van het tracé en de 

verharding van een deel van het leefgebied, niet wordt verzacht of weggenomen (deze 

effecten worden dus niet gemitigeerd). 

12.19. Verstoring door trillingen, ruimtebeslag en versnippering en ruimtebeslag zijn onvoldoende in 

kaart gebracht, en deze effecten zijn benaderd door het hanteren van algemene 

grenswaarden. Dit terwijl per soort een op de soort en de omgeving afgestemde beoordeling 

moet plaatsvinden. 

Onderscheid tussen mitigatie en compensatie is onjuist gehanteerd 

12.20. Vooral bij de strikt beschermde soorten (art. 3.5 Wnb) wordt gesproken over mitigerende 

maatregelen, terwijl bij lichtbeschernide sO\orten de term compensatie nog wel eens wordt 

gebruikt. Het lijkt erop dat strategische gebruik is gemaakt van deze termen, omdat 
compensatie juist bij de lichtbeschermde soorten die zich veelal makkelijker aanpassen dan 

strikt beschermde soorten, minder noodzakelijk moet worden geacht. Sommige voorgestelde 

mitigerende maatregelen zijn feitelijk compenserende maatregelen, en moeten onder een 

ander beoordelingkader worden getoetst. 
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13. De verdiepte ligging bij Groessen 

Procedureel  

13.1. In het ontwerptracébesluit (deel  III,  Toelichting, blz. 19 en 82) is voorzien in een verdiepte 

ligging in een tunnelbak langs Groessen, die direct ten westen van de kruising met de 
Schraleweidsestraat begint en die doorloopt tot na de kruising met de weg Helhoek. In de 

"aanvullende bestuursovereenkomst" - die met het OTB ter inzage lag - is (als maatregel 

10) tussen de overheden echter overeengekomen dat de verdiepte ligging niet vanaf de 
Schraleweidsestraat begint, maar ongeveer 500 meter oostelijk van de Schraleweidsestraat. 

Voorts zijn partijen in die overeenkomst overeengekomen dat - anders dan artikel 17 lid 3 

OTB vermeldt - de markt niet wordt uitgedaagd om de weg op -6 meter onder maaiveld aan 

te leggen bij Groessen. 

13.2. In de kennisgeving/publicatie van het OTB is niet vermeld dat de bestuurlijke afspraken (ook 

op dit punt) afwijken van het ter inzage gelegde OTB. Integendeel staat in de kennisgeving 

dat "parallel" aan het ontwerptracébesluit regionale overheden hebben gewerkt aan een 

gezamenlijk voorstel voor inpassing. Op basis daarvan zijn "aanvullende bestuurlijke 

afspraken gemaakt over concrete maatregelen voor bepaalde gebieden". Deze tekst verhult 

dat de gemaakte afspraken nu juist uitdrukkelijk afwijken van het OTB en - wat de verdiepte 

ligging bij Groessen betreft - helemaal niet "parallel" of "aanvullend" zijn. 

13.3. Deze wijze van inspraak is ondoorzichtig en onzorgvuldig en zet belanghebbenden op het 
verkeerde been. Omwonenden dachten - en mochten krachtens het OTB denken - dat de 
verdiepte ligging onmiddellijk na de Schraleweidsestraat zou beginnen. Zeer aannemelijk is 

dat belanghebbenden hebben afgezien van het indienen van een zienswijze. 

Belanghebbenden hebben er geen rekening mee gehouden - en hoefden er geen rekening 
mee te houden - dat een OTB ter inzage wordt gelegd, waarvan op het moment van ter 

inzage legging al de bedoeling is om de daarin beschreven maatregelen niet uit te voeren. 

13.4. Voorts is deze wijze van besluitvorming in strijd met het verbod op vooringenomenheid van 
artikel 2:4 lid 1 Awb. De minister heeft zich blijkens de bestuursovereenkomst van november 

2015 jegens een aantal overheden verplicht om deze maatregel uit het OTB niet uit te 
voeren, zodat van een niet-vooringenomen beoordeling van zienswijzen geen sprake meer 

kan zijn. 

Inhoudelijk 

13.5. De verdiepte ligging vanaf het viaduct van de Schraleweidsestraat was oorspronkelijk niet 

zomaar gekozen. Het was - blijkens het OTB (bijlage  III,  Toelichting op blz. 82) - de 

bedoeling daarmee aansluiting te zoeken op het meer kleinschalig landschap ter plaatse. 

Appellanten maken er ernstig bezwaar tegen dat de half verdiepte ligging die in het OTB in 

het vooruitzicht is gesteld, in het tracébesluit niet terugkeert (althans 500 meter verderop 
start). Appellanten achten het bovendien onbegrijpelijk dat de landschappelijke waarden ter 

plaatse, die aanleiding waren voor de verdiepte ligging, nu opeens zo weinig zwaarwegend 
zijn dat ter plaatse een wal van 2 meter hoog met scherm van (locatieafhankelijk) 1 dan wel 

3 meter hoog kan worden geplaatst. Voorts neemt daardoor de geluidsbelasting op een 
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aantal woningen (met name aan de Kerkakkers) toe tot boven de toetswaarde van 50 dB 

(akoestisch onderzoek, hoofdrapport, Bijlage Al), terwijl de geluidsbelasting op deze 
woningen blijkens het OTB onder die toetswaarde lag. 

13.6. Zowel vanwege de gevolgde (inspraak)procedure, de door het OTB en andere documenten 
gewekte verwachtingen en de toename van de hinder (geluid en luchtkwaliteit) voor de 

bewoners van dit deel van het tracé, kan het tracébesluit, voor zover daarin de verdiepte 

ligging bij Groessen is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp, niet in stand blijven. 

14. Conclusie 

Appellanten verzoeken uw Afdeling 

• hun beroep gegrond te verklaren 

• het bestreden tracébesluit te vernietigen 

• de minister te veroordelen in de kosten van deze procedure (wegingsfactor zeer 

zwaar) 

Appellanten behouden zich het recht voor dit beroepschrift nader uit te werken en nader te 

motiveren. 
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1 	Besluit 

TRACÉBESLUIT Al2/A15 Ressen - Oudbroeken (V1A15) 

Vastgesteld 	 februari 2017 

De Minister van Infrastructuur en Milieu  

mw. drs. M.H. Schultz - van Haegen 

Gelet op artikel 9, eerste lid en artikel 13, achtste lid van de Tracéwet, artikel 4 van de Wet 
tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en onder toedeling van de benodigde 
ontwikkelingsruimte, als bedoeld in artikel 2.7 van het Besluit natuurbescherming, stel ik, 
minister van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit Al2/A15 Ressen - Oudbroeken (VIA15) 
vast voor de wijziging en nieuwe aanleg van de Rijksweg A15 tussen knooppunt Valburg en 
knooppunt Oudbroeken en de wijziging van de Rijksweg Al2 tussen aansluiting Westervoort 
en knooppunt Al2/A18 Oud-Dijk. 

Het Tracébesluit Al2/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) bestaat uit deze besluittekst met 
bijlage A (nieuwe en verplaatste referentiepunten en nieuwe en gewijzigde 
geluldproductieplafonds) en bijlage B (vastgestelde hogere waarden) (I), één overzichtskaart 
en detailkaarten genummerd 1 tot en met 15  (II).  Bij het Tracébesluit hoort een toelichting  
(III)  met bijlagen 1 tot en met 17  (IV).  Deze toelichting met bijlagen maakt geen onderdeel 
uit van het Tracébesluit. 

Artikel 1 Infrastructurele maatregelen 

1. 	Het Tracébesluit voorziet in de wijziging van de Rijksweg A15 tussen knooppunt Vaiburg 
(kilometer 155.3) en aansluiting Bemmel (kilometer 164.8). 

a. In knooppunt Valburg worden de verbindingswegen A15 Zevenaar - ASO Oss en 
A50 Oss - A15 Zevenaar gewijzigd van één naar twee rijstroken per rijrichting. 
De gemiddelde verhardingsbreedte is, inclusief vluchtstrook, 11,15 meter per 
rijrichting. 

b. Ter hoogte van kilometer 156.1 komen op de zuidbaan de rijstroken van de 
verbindingsweg A50 Oss- A15 Zevenaar samen met de twee doorgaande 
rijstroken van de Al5 uit de richting mei. Deze vier rijstroken worden ter hoogte 
van kilometer 156.9 afgestreept naar drie rijstroken die doorlopen tot aansluiting 
Est. De gemiddelde verhardIngsbreedte is, Inclusief vluchtstrook, 14,65 meter. 

c. Op de noordbaan krijgt de A15 tussen aansluiting Eist en knooppunt Valburg drie 
rijstroken en een vluchtstrook. Vanaf kilometer 156.5 wordt er aan de 
buitenzijde een extra rijstrook gerealiseerd. Deze vier rijstroken splitsen zich ter 
hoogte van kilometer 155.92 In twee doorgaande rijstroken op de A15 richting 
Tiel en twee rijstroken richting Oss. De gemiddelde verhardingsbreedte van deze 
vier rijstroken, inclusief vluchtstrook, bedraagt 18,60 meter. 

d. Op de zuldelljke hoofdrijbaan komen ter hoogte van kilometer 160.15 de drie 
rijstroken vanuit de richting Tiel samen met de zuidelijke toerit vanaf aansluiting 
Eist. Ter hoogte van kilometer 161.11 splitsen deze vier rijstroken zich in twee 
rijstroken richting Zevenaar en twee rijstroken naar de zuidelijke rangeerbaan 
Al5 in knooppunt Ressen. De gemiddelde verhardingsbreedte van deze vier 
rijstroken, inclusief viuchtstrook, bedraagt 18,60 meter. 
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Tracebeslult Al2/A15 Ressen - Oudbreeken (VIA15) I  februari 2017 

e. Op de noordelijke hoofdrijbaan komen ter hoogte van kilometer 161.18 drie 
rijstroken vanuit de richting Zevenaar samen met een rijstrook van de 
verbindingsweg vanaf de A325 vanuit Arnhem. Ter hoogte van kilometer 160.52 
splitsen deze vier rijstroken In drie doorgaande rijstroken richting Tiel en een 
rijstrook naar de noordelijke afrit van aansluiting Eist. De gemiddelde 
verhardingsbreedte van deze vier rijstroken, inclusief vluchtstrook, bedraagt 
18,60 meter. 

f. Op de zuidelijke hoofdrijbaan krijgt de A15 tussen kilometer 161.11 en 163.50 
twee rijstroken. De gemiddelde verhardingsbreedte Is, Inclusief vluchtstrook, 
11,15 meter. 

Op de noordelijke rijbaan krijgt de A15 tussen kilometer 163.28 en kilometer 
161.79 twee rijstroken. Tussen kilometer 161.79 en kilometer 161.18 wordt, 
vanwege de samenvoeging met de verbindingsweg A325 Arnhem - A15 Oss, het 
totaal aantal rijstroken drie. De gemiddelde verhardingsbreedte van deze drie 
rijstroken is, Inclusief vluchtstrook, 14,65 meter. 

h. In knooppunt Rassen wordt de bestaande verbindingsweg Nijmegen - Bemmel 
gedeeltelijk verlegd, ter hoogte van A15 kilometer 162.2 en kilometer 162.8. De 
verbindingsweg heeft één rijstrook met een vluchtstrook. De gemiddelde 
verhardingsbreedte van de verbindingsweg is 7,35 meter. 

Tussen knooppunt Rassen (kilometer 163.28 noordbaan en kilometer 163.5 
zuidbaan) en aansluiting Bemmel (kilometer 164.76 noordbaan en kilometer 
164.79 zuidbaan) krijgen zowel de noord- als zuidbaan van de Al5 twee 
rijstroken en een weefstrook. De gemiddelde verhardingsbreedte Is, Inclusief 
vluchtstrook, 15,60 meter per rijrichting. 

Ter hoogte van aansluiting Bemmel (ca. km 165.2) wordt de A15 met een 
Haarlemmermeer-ontwerp aangesloten op de N839. 

2. 	Het Tracébesluit voorziet in de nieuwe aanleg van de Rijksweg A15 tussen aansluiting 
Bemmel (kilometer 165.2) en het nieuwe knooppunt Al2/A15 Oudbroeken (kilometer 
177.3). 

a. Tussen aansluiting Bemmel (kilometer 165.2) en de aansluiting Dulven/Zevenaar 
(N810, kilometer 176.2) wordt het tracé uitgevoerd In 2 rijstroken en een 
vluchtstrook per richting.  De gemiddelde verhardingsbreedte Is, inclusief 
vluchtstrook, 11,65 meter per rijrichting. 

b. Ter hoogte van aansluiting Dulven/Zevenaar (kilometer 176.2) wordt de Al5 met 
een Haarlemmermeer-ontwerp aangesloten op de N810. 

c. Tussen de aansluiting Duiven/Zevenaar (N810, kilometer 176.2) en knooppunt 
Oudbroeken (kilometer 177.3) wordt het tracé uitgevoerd In 2 rijstroken, een 
weefstrook en een vluchtstrook per rijrichting. De gemiddelde 
verhardingsbreedte is, inclusief vluchtstrook, 15,60 meter per rijrichting. 

d. Tussen kilometer 169.1 en kilometer 171.52 wordt de A15 ultgevoerd als brug 
over het Pannerdensch Kanaal. De hoofdoverspanning bedraagt 200 meter.' 

e. Tussen kilometer 173.92 en kilometer 175.45 wordt de A15 verdiept op 
maximaal 6 meter onder maaiveld in een open bakconstructie aangelegd, met 
uitsondering van het gedeelte tussen kilometer 175.16 en kilometer 175.30, 
waarbij de A15 verdiept in een gesloten bakconstrucbe wordt aangelegd. 

f. 	Tussen kilometer 175.45 en kilometer 177.2 wordt de A15 half verdiept (circa 3 
meter onder maaiveld) aangelegd.  llama  sluit de Al5 aan op het nieuwe 
knooppunt A15-Al2 Oudbroeken. 

3. 	Het Tracébeslult voorziet in de wijziging van de Rijksweg Al2 tussen kilometer 136.3 en 
kilometer 147.4. 

a. Op de noordbaan wijzigt de hoofdrijbaan tussen kilometer 136.3 (aansluiting 
Westervoort) en kilometer 137.49 (aansluiting Duiven) in 3 rljstroken en een 
weefstrook. De gemiddelde verhardIngsbreedte is, inclusief vluchtstrook, 18,60 
meter. 

b. Op de zuidbaan Al2 tussen aansluiting Westervoort en Duiven komen twee 
rijstroken van de hoofdrljbaan Al2 ter hoogte van kilometer 136.84 samen met 
twee rijstroken van de parallelbaan Al2. Ter hoogte van kilometer 137.40 wordt 
er een extra rijstrook toegevoegd, zodat ter hoogte van kilometer 137.64 de 
zuidelijke afrit bij de aansluiting Duiven twee rijstroken krijgt en de hoofdrijbaan 
Al2 richting  Oberhausen  drie rijstroken krijgt. De gemiddelde 
verhardingsbreedte Is, inclusief vluchtstrook, 22,10 meter. 

c. Tussen kilometer 137.6 (aansluiting Duiven) en kilometer 139.6 (knooppunt 
Oudbroeken) worden beide rijbanen met één rijstrook verbreed naar drie 
rijstroken met vluchtstrook, met een gemiddelde verhardingsbreedte van 14.65 
meter. De noordbaan tussen kilometer 138.70 (verzorgingsplaats Aalburgen) en 
138.10 (aansluiting Duiven) krijgt hierbij een weefstrook. De gemiddelde 
verhardingsbreedte van de noordbaan is op deze locatie, inclusief vluchtstrook, 
18,60 meter. 

d. Tussen kilometer 139.6 en kilometer 141.4 wordt knooppunt Oudbroeken 
gerealiseerd. Dit knooppunt verbindt de Al2 door middel van een fly-over, een  
dive-under  en twee verbindingsbogen op maaiveld met de A15. 

I. Zowel de verbinding tussen de Al2 vanuit  Oberhausen  naar de A15 als 
de verbinding tussen de A15 naar de Al2 richting  Oberhausen  wordt 
uitgevoerd In twee rijstroken en een vluchtstrook per rijrichting, waarbij 
de verbinding tussen de Al2 vanuit  Oberhausen  naar de A15 wordt 
uitgevoerd met een fly-over over de Al2 heen. De gemiddelde 
verhardingsbreedte bedraagt, Inclusief vluchtstrook, 11,15 meter.  

II. Zowel de verbinding tussen de Al2 vanuit Arnhem naar de Al5 als de 
verbinding tussen de A15 naar de Al2 richting Arnhem wordt uitgevoerd 
in één rijstrook en een vluchtstrook per rijrichting, waarbij de verbinding 
tussen de A15 naar de Al2 Arnhem wordt uitgevoerd met een  dive-under  

g. 

J. 
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onder de Al2 door. De gemiddelde verhardingsbreedte bedraagt, 

Inclusief vluchtstrook, 7,60 meter. 

e. Tussen kilometer 139.6 (knooppunt Oudbroeken) en ca. kilometer 146.1 wordt 

de Al2 gewijzigd in drie rijstroken en een vluchtstrook per rijrichting, met een 

gemiddelde verhardingsbreedte, inclusief vluchtstrook, van 14,65 meter. 

Uitsondering hierop is de zuidbaan tussen kilometer 141.1 en kilometer 144.7. 
De zuldbaan op deze locatie wordt gewijzigd in vier rijstroken en een 

vluchtstrook. De gemiddelde verhardingsbreedte van de zuidbaan op deze locatie 

Is, inclusief vluchtstrook, 18,15 meter. 

f. De huidige aansluiting 29 `Zevenaar Centrum' tussen kilometer 142.3 en 

kilometer 143.5 van de Al2 komt te vervallen en wordt verwijderd. 

0.  Tussen kilometer 144.2 en kilometer 145.5 wordt een nieuwe aansluiting 

Zevenaar-Oost op de Al2 gerealiseerd. Hier wordt de Al2 met een halfklaverblad 

ontwerp aangesloten op de Hengeider/Hengelderweg. 

h. Ter hoogte van kilometer 146.88 worden de twee rijstroken van de 
verbindingsweg A18 — Al2 Arnhem samengevoegd met de twee rijstroken van de 

Al2 vanuit Duitsland tot vier rijstroken richting Arnhem. De Al2 noordbaan heeft 

tussen kilometer 146.1 en 146.88 4 rijstroken en een vluchtstrook, met een 

gemiddelde verhardingsbreedte van 18,15meter. 

Tussen kilometer 146.42 en kilometer 146.95 wordt op de zuidbaan aan de drie 

rijstroken van de Al2 richting  Oberhausen  een extra rijstrook toegevoegd. De 

vier rijstroken splitsen zich naar twee rijstroken voor de Al2 richting  Oberhausen  
en twee rijstroken voor de verbindingsweg Al2 — A18 richting Doetinchem. De 

Al2 zuidbaan heeft hier 4 rijstroken en een vluchtstrook, met een gemiddelde 

verhardingsbreedte van 18,60 meter. 

Het aantal rijstroken op de verbindingsbogen tussen de Al2 (kilometer 146.9) en 

de Al8 (kilometer 189.8) worden gewijzigd naar twee rijstroken en een 

vluchtstrook per rijrichting. Hiervoor worden ook de boogstralen verruimd. 

4. De aanpassingen en het daarbij behorende ruimtebeslag zijn aangegeven op de 

detailkaarten  (II)  binnen het "Maatregeivlak verkeersdoeleinden". Voor de exacte 

kllometrering of maatvoering die in dit artikel afgerond zijn aangegeven, zijn de 

detailkaarten maatgevend. 

5. De horizontale ligging van het tracé is overeenkomstig de situatie zoals aangegeven op 

de detailkaarten  (II).  De verticale ligging van het tracé is overeenkomstig het 

lengteprofiel zoals aangegeven op de detallkaarten  (II).  Tevens zijn hierop de 

gehanteerde dwarsprofielen opgenomen. 

j. 

Tracebesluit Al2/A15 Ressen - Oudbroeken (VIA15) I februari 2017 

Artikel 2 Kunstwerken 

1. De in tabel 1 genoemde kunstwerken worden nieuw aangelegd. 

Code Type Van km Tot km kaart Omschrijving Kruisend Minimale doorrij- 

/doorvaarthoogte 

KW08 Viaduct (A15) (A15) 4 Spoor Arnhem-- Hoofdrljbanen Minimaal gelijk aan naastgelegen 

161340 161444 Nijmegen A15 over spoor bestaande spoorkunstwerken 

KW11 Viaduct (A15) (A15) 4 Hoofdrijbanen Over de A326 Minimaal gelijk aan naastgelegen 

162047 162177 A15 bestaande viaducten 

KW15 Viaduct (A15) (A15) 4 Noordelijke Over Minimaal gelljk aan bestaande 

162575 162585 hoofdrijbaan Als Rijnwaalpad viaducten van de A15 over 
. Rijnwaalpad 

KW17 . Viaduct (A15) (A15) 4 Zuldelljke Over Minimaal gelijk aan bestaande 

162571 162581 parallelbaan A15 Rijnwaalpad viaducten van de A15 over 

Rijnwaalpad 

KW18 Viaduct (A15) (A15) 4 Verbindingsweg Over Minimaal gelijk aan bestaande 

162567 162577 Nijmegen - Rijnwaalpad viaducten van de Al5 over 

Zevenaar Rijnwaalpad 

KW21 Viaduct (A15) (A15) 5 Van Elkweg Over de Als 4,60m 

165160 165192 (N839) 

KW23 Viaduct (A15) (A15) 6 LInge Over de Linge Doorvaarthoogte: minimaal 2,30m, 

166119 166158 bij maatgevend zomerpell van de 

Linge van +8,20m NAP 

KW24 Fletstunnel (A15) (A15) 6 Fietspad langs Onder de Al5 2,50m 

bak 166144 166153 oosIzijde Linge 

KW25 Viaduct (A15) (A15) 6 Kampsestraat Over de Minimaal gelijk aan doorrijhoogte van 

167170 167186 Kampsestraat bestaand spoorviaduct Betuweroute 

over Kampsestraat (4,10m) 

KW26 Viaduct (A15) (A15) 7 Kruising Al5 over Over de 6,24w boven bovenkant spoor Van de 

Pergola 

constructie 

168800 169100 Betuweroute Betuweroute Betuweroute 

KW27 Brug (A15) (A15) 7 Aanbrug westzijde Over 4,60m 

169100 169640 Pannerdensch 

Kanaal tussen 

kruising 

Lodderhoekse-

straat, tot 

Rijndijk 

Betuweroute en 
kruising Rijndljk 

KW28 Brug (A15) (A15) 7 Aanbrug westzijde Over Minimale hoogtellggIng aanbrug volgt 

169640 170620 Pannerdensch 

Kanaal 

uiterwaarde 

westzljde 

uit hoogteligging boven Pannerdensch 

kanaal en boven Rijndijk 

Pannerdensch 
kanaal, tussen 
Rijndijk en 

hoofd-

overspanning 
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Tracébesiule Al2/A15 Rassen - Oudbroeken (VIA1S) I  februari 2917 

KW29 Brug (A1.5) 

170620 

(A15) 

170820 

7 Hoofdoverspannin 

g brug A15 en 
fietspad over 
Pannerdensch 

Kanaal 

Over het 

Pannerdensch 

Kanaal 

Vrije hoogte boven de vaargeul van 

het kanaal Is minimaal 9,10m boven 

de maatgevende hoogste waterstand 
van +15,30m NAP 

KW30 Brug (A15) 
170820 

(A15) 

171530 

7 Aanbrug oostzijde 
Pannerdensch 

Kanaal 

Over 
ulterwaarde en 

Kandladijk 

Minimale hoogteligging aanbrug volgt 

uit hoogteligging boven Pannerdensch 

kanaal en boven Kandiadijk 

KW32 Viaduct (A15) (A15) 7/8 Verbinding Onder de A15 4,60m 

171614 171618 Kandladijk - 

Loodijk 

KW33 Viaduct (A15) (A15) 8/9 Schraleweldsestra Over de A15 4,60m 

173410 173420 at 

KW34 Tunneibak (A15) (A15) 9 Verdiepte ligging Verdlepte 4,60m 

173920 1.75450 Groessen ligging 

KW35 Viaduct (A15) (A15) 9 Rijswijksestraat - Over de 4,60m 

174405 174420 De As verdiepte ligging 

KW36 Viaduct (A15) (A15) 9 Achtergaardsestra Over de 4,60m 

174703 174715 at verdiepte ligging 

KW37 Viaduct (A15) (A15) 9 Beerenciaauwstra Overdo 4,60m 

175065 175070 at verdlepte ligging 

KW38 Viaduct (A15) (A15) 9 Spoor Arnhem- Overdo 4,60m 

175125 175140  Oberhausen  verdiepte ligging 

KW39 Viaduct (A15) (A15) 9 Deksel Heihoek Over de 4,60m 

175160 175300 verdiepte ligging 

KW40 Viaduct (A15) (A15) 10 Oostsingel (N810) Over de A15 4,60m 

176190 176225 

KW41a Viaduct (N810) (N810) 10 N810 noordbaan Over weg 4,60m 

3110 3135 Heihoek / 
Heistraat 

KW41b Viaduct (N810) (N810) 10 N810 zuidbaan Over weg 4,60m 

3110 313$ Heihoek/ 

Heistraat 

KW41c Viaduct (N810) (N810) 10 N810 fietspad Over weg 4,60m 

3110 3135 Heihoek / 

Heistraat 

KW42 Viaduct (A15) (A15) 10 Roodwilligenstraat Over de Als 4,60m 

177040 177055 

KW43 Tunnelbak (vbw) (vbw) 10 Verbindingsweg Onder 4,60m 

275 840 Tiel - Arnhem verbindingsweg 

Tiel -  

Oberhausen,  

onder 
verbindingsweg  

Oberhausen  - 

Tiel, onder de 

All 

KW44 Viaduct (vbw) 

500 

(vbw) 

530 

10 Verbindingsweg 

Tiel -  Oberhausen  

Over tunnelbak 

van 
verbindingsweg 
Tiet - Arnhem 

4,60m 

KW45 Viaduct (Al2) 
140360 

(Al2) 
/40400 

10 All over 

verbindingsweg 
Tlei - Arnhem 

All over 
tunneibak van 
verbindingsweg  

Mel  - Arnhem 

4,60m 

KW46 Viaduct (vbw) (vbw) 10 Verbindingsweg Over All en 4,60m 

510 645  Oberhausen  - 11e1 verbindingsweg 

hel - Arnhem 

KW49 Duiker (Al2) (Al2) 10 Duiker Onder de All N.v.t. 

139845 139850 Zevenaarse 
Watering 

KW50 Duiker (Al2) (Al2) 10 Duiker Onder de N.v.t. 

. 139845 139850 Zevenaarse 

Wetering 

Roodwilligen-

straat 

KW52 Duiker (Al2) (Al2) 10 Hoofdwatergang Onder de All N.v.t. 

141025 141030 

KW56 Duiker (Al2) (Al2) 13 Hengelder Onder N.v.t. 

143365 143390 Leigraaf Didamseweg 

KW57 Duiker (Al2) (Al2) 14 Hengelder Onder N.v.t. 

144570 144595 Leigraaf Didamseweg 

KW59 Viaduct (Al2) (Al2.) 14 Spoorlijn Arnhem Over spoorlijn 5,50m boven bovenkant spoor 

145130 145195 - Winsterswijk Arnhem - nieuwe situatie van +11,278m NAP. 

. 	, Winsterwijk, 
Hengeiderweg 

en fietspad 

4,60m boven Hengeiderweg. 
2,50m boven fietspad Hengelderweg 

KW60 Viaduct (Al2) (Al2) 15 Ravenstraat Overdo All 4,60m 

146810 146850 

KW63 Fietstunnel N839 N839 5 Fietspad Korstraat Onder N839 2,50m 

- Baalsestraat 

KW64 Fietstunnel (A15) (A15) 5 Fietspad parallel Onder Al5 2,50  fn  

165122 165122 westzijde N839 

KW65 Voetbrug (A15) (A15) 5 Onverhard Over de  Lingo  Doorvaarthoogte 1,25m 

166140 166160 wandelpad tussen 

N839 en /Inge 

KW66 Fietstunnel Hengel- Hengel- 14 Sneifletsroute 12 Onder 2,50m 

der der Hengelder 

2. De In tabel 2 genoemde kunstwerken worden gewijzigd  on  behouden een minimale 

doorrijhoogte aansluitend op de bestaande situatie. 
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nstwerken 

Code Type Van km Tot km kaart Omschrijving Kruisend 

KW19 Viaduct (A15) 163869 (A15) 163883 5 De Plak Over de A15 

KW48 Viaduct (Al2) 138380 (Al2) 138400 12 Glesbeeksestraat/Broekstraat Onder de Al2 

KW54 Viaduct (Al2) 142565 (Al2) 142595 13 Doesburgseweg (N336) Onder de Al2 

KW55 Duiker (Al2) 143315 (Al2) 143320 13 Hengeider Leigraaf Onder de Al2 

KW58 Fietstunnel weg 7Poort weg 7Poort 14 Fietspad Hengelder Onder 7Poort 

KW61 Viaduct (Al2) 147647 (A/2) 147667 15 Verbindingsboog Arnhem - DoetInchem Over de Al2 

KW67 Duiker Hengelderweg Hengelderweg 14 Hengelder Leigraaf Onder 

Hengelderweg 

3. De In tabel 1 en tabel 2 vermelde kunstwerken worden gerealiseerd binnen het op de 

detallkaarten  (II)  aangeduide "Maatregelvlak verkeersdoeleinden, zone kunstwerken 

(nieuw of aan te passen)".  Vow'  zover de In tabel 1 genoemde kunstwerken duikers 

betreffen, worden deze gerealiseerd binnen het op de detailkaarten aangegeven vlak 

'Duiker'. De kunstwerken zijn met een code op de detallkaarten  (II)  weergegeven. 

Artikel 3 Overige infrastructurele voorzieningen en maatregelen 
De in tabel 3 vermelde overige Infrastructurele voorzieningen en maatregelen worden 

gerealiseerd binnen het op de detailkaarten  (II)  aangeduide "Maatregelvlak 

verkeersdoelelnden". 

structurele voorzieningen en maatregelen 

Kaart Infrastructurele voorziening of maatregel Locatie (km) 

3 
Het aanpassen van de toe- en afritten van aansluiting 38 Eist ter plaatse 

van de aansluiting op de verbrede A15 

Al5 tussen km 159.3 - 160.5 

4 
Het realiseren van een in twee richtingen bereden fietspad aan de 

zuidzijde van de A15 tussen het RljnWaalpad en De Plak 

A15 tussen km 162.5 - 163.9 

5 De Plak: Het reallseren van vrijliggende fietspaden op KW19 A15 km 163.9 

5 

Het 	realiseren 	van 	aansluiting 	39 	Bemmel, 	inclusief 

capaciteitsuitbreiding van de N839 ter hoogte van de aansluiting naar 

2X2 rijstroken (Inclusief opstelstroken) over een lengte van totaal 460 

meter 

A15 km 165.2 

5 

Het aanpassen van erftoegangswegen, fietsverbindingen 	en andere 

weginfrastructuur ter plaatse van de nieuwe aansluiting 39 Bemmel en 

de N839 

A15 km 165.2 

5 Het realiseren van een onverhard wandelpad tussen N839 en de Linge A15 tussen km 165.1 - 166.2 

5 
Het 	realiseren 	van 	een 	in 	twee 	richtingen 	bereden 	verdiepte 

fietsverbinding onder de A15 ter plaatse van de Linge 

A15 tussen km 166.1 

6 Het verleggen van de Kampsepad-zuid In zuidelijke richting Al5 tussen km 166.3 - 167.1 

6 Het realiseren van een keerlus tussen de Als en de Betuweroute Al5 km 167.2 

6 Het verleggen van 't Veld in zuidelijke richting A15 tussen km 167.2 - 169.0 

6 
Het realiseren van een gemaal ten behoeve van het Inlaten van water 

vanuit de  Tinge  

Ten noorden van Betuweroute 
ter hoogte van km 168.85 

6 
Het verleggen van het onderhoudspad van de Betuweroute onderiangs 

de pergoiaconstructle KW26 

A15 tussen km 168.6 - 169.2 
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7 
Het verleggen van de wegverbinding 	Rijndijk In westelijke richting 

onderlangs viaduct KW27 

A15 km 169.6 

7 

Het realiseren van een in twee richtingen bereden fletsverbinding over 

de 	brug 	Pannerdensch 	kanaal, 	aan 	de 	westzijde 	vla 	de 	Rijndijk 

aansluitend op de Lodderhoeksestraat en aan de oostzijde aansluitend 

op de nieuwe ligging van de weg Den Oldenhoek - Vossendel 

Al5 tussen km 169.4 - 172.0 

8 
Het verieggen van de fletsverbinding over de Kandiadijk In oostelijke 

richting onderlangs het nieuwe viaduct KW32 

Al5 km 171.6 

8 
Het realiseren van 	een 	trap 	roet fietsgoot en 	een 	fietspad 	voor 

fietsverkeer vanaf de Loodijk naar de brug Pannerdensch kanaal 

Al5 km 171.5 

8 Het verleggen van de toevoerwegen dienstengebouw Betuweroute A15 km 171.6 

8 Het verleggen van de wegverbinding Loodijk - KandladIjk/Vossendel Als tussen km 171.5 - 171.7 

8 Het verleggen van de parallelweg Betuweroute Al5 tussen km 171.5 - 172.1 

8 Het verleggen van Den Oldenhoek In noordelijke ligging A1S tussen 171.8 - 172.9 

8 Het verleggen van de parallelweg Betuweroute Als tussen km 172.7 - 173.5 

8+9 Het realiseren van een kruising Schraleweldsestraat bovenlangs de Al5 Al5 km 173.4 

8+9 
Het verleggen van de parallelweg noordzijde A15 tussen Kerkakkers en 

SchraleweldseStraat 

A15 tussen km 173.4 - 173.9 

9 
Het realiseren van een aansluiting van de parallelweg Betuweroute op 

de Ruswijksestraat 

Als tussen km 174.3 - 174.4 

9 Het realiseren van een kruising Rbswijksestraat bovenlangs de Als A15 km 174.4 

9 
Het realiseren van een in twee richtingen bereden fietspad langs de 

noordzijde van de Al5 tussen Kerkakkers en de Rbswijksestraat 

A15 tussen km 173.9 - 174.4 

9 Het realiseren van een kruising Achtergaardsestraat bovenlangs de Als A15 km 174.7 

9 
Het realiseren van een erfontsluitIng aan de zuldwestzljde van de Als 

op de Achtergaardsestraat 

Als tussen km 174.6 - 174.7 

9 Het realiseren van een kruising Beerenclaauwstraat bovenlangs de A15 A15 km 175.07 

9 
Het 	realiseren 	van 	een 	kruising 	spoorlijn 	Arnhem-Oberhausen  

bovenlangs de Als 

Al5 km 175.13 

9 Het realiseren van een kruising weg Kamerstraat bovenlangs de A15 A15 tussen km 175.2 - 175.3 

9 Het realiseren van een kruising weg Heihoek bovenlangs de Als Al5 tussen km 175.2 - 175.3 

9-10 
Het realiseren van een perceelontsiuiting vanaf de weg Helhoek langs de 

westzijde van de Als 

Als tussen km 175.2 - 175.9 

10 

Het realiseren van aansluiting 40 Duiven/Zevenaar op de A15, inclusief 

capaciteltsultbrelding van de N810 ter hoogte van de aansluiting naar 

2X2 rijstroken (Inclusief opstelstroken) over een lengte van totaal 900 

meter 

Al5 km 176.2 

10 Het realiseren van een kruising N810 roet fietspad bovenlangs de A15 Als km 176.2 

10 Het realiseren van een kruising Helhoek/Helstraat onderlangs de N810 Als km 176.2 

10 

Het aanpassen van erftoegangswegen, fietsverbindingen en andere 

wegInfrastructuur 	ter 	plaatse 	van 	de 	nieuwe 	aansluiting 	40 

Duiven/Zevenaar, de N810 en Helhoek/Helstraat 

A15 km 176.2 

10 
Het realiseren van een carpoolplaats aan de noordoostzijde van de 

aansluiting 40 Duiven/Zevenaar 

Al5 tussen km 176.2 - 176.3 

10 Het realiseren van een kruising Roodwilligenstraat boveniangs de Al5 A15 km 177.05 

12 
Het aanpassen van de toe- en afritten van aansluiting 28 Duiven ter 
plaatse van de aansluiting op de verbrede Al2 

Al2 tussen km 137.5 - 138.5 
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12 Het verleggen van Parkeerplaats Aaiburgen In westelijke richting Al2 Noordbaan km 139.0 

13 

Het opheffen van aansluiting 	29 Zevenaar en 	aanpassing van de 

weginfrastructuur Doesburgseweg (N336) met fietspaden onderlangs de 

All, Inclusief de aanleg van een rotonde Doesburgseweg (N336) - 

Nieuwe steeg ((1813) / Oudesteeg. 

Al2 tussen km 142.4 - 142.7 

13 

Het opheffen van de toe- en afritten van aansluiting 29 Zevenaar op de 

Al2 	en 	aanpassingen 	(verWljderen 	opstelstroken 	en 	aanpassen 

markering) aan de Tatelaarweg ((1813) 	. 

All km 143.2 - 143.5 

14 
Het verleggen van de Didamseweg In zuidelijke richting aansluitend op 

de Edlsonstraat 

Al2 tussen km 144.4- 144.6 

14 Het realiseren van aansluiting 29 Zevenaar - Oost Al2 km 144.8 

14 

Het aanpassen van erftoegangswegen, fietsverbIndIngen 	en andere 

wegInfrastructuur ter plaatse van de nieuwe aansluiting 29 Zevenaar - 
Oost en de weg Hengeider / Hengeiderweg 

All km 165.2 

14 
Het realiseren van een kruising fietspad Snelfietsroute 12 onderlangs de 

Hengelder 

Al2 km 144.9 

15 Het verleggen van De Braak In noordelijke richting Al2 tussen km 145.8 - 146.1 

15 Het Verleggen van Het Hazenpad In zuidelijke richting Al2 tussen km 146.2 - 146.8 

15 
Het realiseren van een kruising Ravenstraat met fietspaden bovenlangs 
de Al2 

Al2 km 146.8 

1-15 

Diverse kleine wijzigingen van erftoegangswegen, fietsverbindingen, 

langzaam verkeerswegen, onderhoudspaden voor A-watergangen en 

overige wegen 

Artikel 4 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen 

1. Op de gronden die op de detailkaarten  (II)  zijn aangeduid als `Maatregelvlak 

verkeersdoeleinden, zone tijdelijk werkterrein' kunnen tijdelijke werken in verband met 

de uitvoering van dit Tracébeslult worden uitgevoerd. Hieronder wordt begrepen: 

a. opslag van materieel en materiaal, werkplaatsen, Installaties, bouwketen en 

parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers; 

b. laad- en losplaatsen en grond-, zand- en slibdepots; 

c. de aanleg van verharding en andere Infrastructurele werken, 

energievoorzieningen, waterhuIshoudkundige voorzieningen en afrastering; 

d. bouwzones aan weerszijde van de weg ten behoeve van de werkzaamheden. 

2. Tijdelijke wegen mogen niet langer in stand worden gehouden dan zes maanden na de 

volledige ingebrulkname van het tracé. 

3. Tijdelijke bouwwegen en watergangen mogen maximaal 8 meter breed zijn. 

4. 	Bouwketen zijn maximaal 8 meter hoog ten opzichte van het ten tijde van de vaststelling 

van het Tracébesluit naast het zandlIchaam gelegen bestaande maaiveld. 

5. Tijdelijke grond-, zand- en slibdepots zijn maximaal 8 meter hoog ten opzichte van het 

ten tijde van de vaststelling van het Tracébesiuit naast het zandlichaam gelegen 

bestaande maaiveld.  

6. Uitvoeringsmethode aanleg brug over het Pannerdensch Kanaal met een trillingsarrne 

funderingsoplossing vanwege nabije ligging boortunnel Betuwespoorlijn. 

7. Uitvoeringsmethode aanleg (half)verdiepte ligging met beperkte beinvloeding van de 

grondwaterstand om omgevingsschade te voorkomen. 

Artikel 5 Maximumsnelheid en verkeersveiligheid 
1. Tussen kilometer Al5 163.3 (knooppunt Ressen) en kilometer Al5 175.6 (aansluiting 

Dulven/Zevenaar) geldt een maximumsnelheid van 130 km/uur. Tussen kilometer 

A15 175.8 (aansluiting Dulven/Zevenaar) en kilometer A15 177.0 (knooppunt 

Oudbroeken) geldt een maximumsnelheid van 120 km/uur. 

2. Ter bevordering van verkeersveiligheid worden de volgende maatregelen 
gerealiseerd: 

a. Het aanbrengen van geleidende accenten in bochten van de aansluitingen 

A15 Eist, Al2 Duiven en Al2 Zevenaar-Oost en knooppunt Oudbroeken. 

b. Het aanbrengen van voorzleningen om verblinding tegen te gaan ter hoogte 

van de ultbulgingen van de Nieuwe Steeg / Tatelaarweg (tegen de Al2) en 

Den Oldenhoek (tegen de A15). 

Artikel 6 Te amoveren objecten 

Date amoveren objecten zijn vermeld In tabel 4 en aangegeven op de detallkaarten  (II).  

Tabel 4 Te amoveren objecten 

Straat en huisnummer Plaats en gemeente Object 

Rijndijk 1: Angeren, LIngewaard woning met bijgebouwen 

Vossendel 4 Groessen, Duiven woning met bijgebouw 

Den Oldenhoek 8 Groessen, Duiven kascomplex (kwekerij) met bijgebouw 

Den Oldenhoek 6 A Groessen, Duiven woning 

Den Oldenhoek 3 Groessen, Duiven Manege (stallen en rijbak) 

Kerkakkers 52 Groessen, Duiven woning met bijgebouwen 

Kerkakkers 37/39 Groessen, Duiven  waning  roet bijgebouwen 

Rijswijksestraat 
"ongenummerd" Groessen, Duiven 2 schuren + mestsilo 

Rijswijksestraat 4 Groessen, Duiven woning + bijgebouw 

Achtergaardsestraat 23 A Groessen, Duiven woning + bijgebouwen (boerderij) 

Achtergaardsestraat 8 Groessen, Duiven woning + bijgebouw 

Beerenciaauwstraat 12 Groessen, Duiven woning + bijgebouwen (boerderij) 

Kamerstraat 2 Helhoek, Duiven woning + bijgebouw 

Kamerstraat 1' 	• Helhoek, Duiven bijgebouw (schuur) 

Helhoek 6 Helhoek, Duiven woning + bijgebouw 

Heihoek 6A Helhoek, Duiven elektricIteitshulsje 

Helhoek 13 Heihoek, Duiven woning + bijgebouwen 

Helhoek 13A Helhoek, Duiven woning + bijgebouw 
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Heihoek 15 Heihoek, Duiven woning + bijgebouw 

Heistraat 15 Duiven woning + bijgebouwen (boerderij) 

Kollenburgweg 9 Diciam, Montleriand woning + bijgebouw 

Hengeiderweg 28/30 Dldam, Montferiand dubbele woning + bijgebouwen 

Edisonstrzat 
"ongenummerd" Zevenaar schuur (clubhuls hondenscholen) 

Al2 Duiven verzorgingsplaats met brandstofverkooppunt 

Artikel 7 Geluidmaatregelen 
1. Op de rijbanen In tabel 5 wordt geluldreducerend wegdelcverharding toegepast. Voor het 

hoofdwegennet betreft dit tweelaagsZOAB* en voor het onderliggend wegennet betreft 

dit SMA NL8 G+*. 

Tabel 5 Geluidreducerende we dekyerhardln 

Rijbaan Beginpunt - Eindpunt (km) Lengte (m) Type 

Hoofdrijbaan Links Al5 154.34 - 177.09 22750 m tweeiaags ZOAB* 

Hoofdrijbaan Rechts A15 153.96 - 176.94 22980 m tweelaags ZOAB* 

Paralielbaan Links A15 155.92 - 155.45h 470 m tweelaags ZOAB* 

Paralleibaan Rechts A15 154.50 - 155.10 600 m tweeiaags ZOAB* 

Verbindingsweg Al5 Zevenaar- ASO Oss 155.45h - 155.11h 340 m tweeiaags ZOAB* 

Verbindingsweg A50 Oss - ALS Zevenaar 155.25r - 156.10 (A15) 750 m tweelaags ZOAB* 

Verbindingsweg A325 Nijmegen - ALS Zevenaar 10.5s - 162.77 (A15) 1250 m tweelaags ZOAB* 

Parallelbaan Links A15 163.28 - 161.80 1480 m tweelaags ZOAB* 

Parallelbaan Rechts A15 161.11 - 163.50 2390 m tweelaags ZOAB* 

Verbindingsweg Al5 - Al2 Gehele verbindingsweg 840 m tweelaags ZOAB* 

Verbindingsweg Al5 - Al2 Gehele verbindingsweg 1190 m tweeiaags ZOAB* 

Verbindingsweg All - ALS Gehele verbindingsweg 590 m tweelaags ZOAB* 

Verbindingsweg All - A15 Gehele verbindingsweg 950 m tweelaags ZOAB* 

. Hoofdrijbaan Links Al2 138.18- 147.65 9470 Ni tweelaags ZOAB* 

Hoofdrijbaan Rechts Al2 138.18 - 147.65 9470 m tweelaags ZOAB* 

Hoofdrijbaan Links ALS 189.60- 190.57 970 m tweeiaags ZOAB* 

Hoofdrijbaan Rechts A18 189.10- 190.57 1470 m tweelaags ZOAB* 

Verbindingsweg All - ALS Gehele verbindingsweg 850 m tweeiaags ZOAB* 

Verbindingsweg A18 - All Gehele verbindingsweg 860 m tweelaags ZOAB* 

Oostsingel N810 2.9 - 3.3 (N810) 400 m SMA NL8 G+* 

of een asfaittype met tenminste dezelfde geluldreducerende eigenschappen 

2. Op de locaties, zoals vermeld In tabel 6, worden geluidafschermende maatregelen 

gerealiseerd. De hoogte van deze maatregelen is bepaald ten opzichte van de buitenste 

kantstreep van de weg aan de zijde van de schermen. Deze geluidsmaatregelen, dle, 
met uitzondering van het scherm ter hoogte van het Rijksmonument Huize Rijswijk, met 

een absorberende werking worden uitgevoerd, zijn aangeduid op de detailkaarten  (II).  

Tabel 6 Geluid afschermende maatregelen 
Type Locatle Zijde Hoogte Lengte Van km Tot km 

Scherm 
. 

Herveld-Zuid 
Verbindingsweg ALS Zevenaar 

- A50 Oss 

West 2 m 280 m 153,97 154,25 

Scherm Herveld-Zuid 
Verbindingsweg A50 Oss - 

A15 Zevenaar 

Oost 2,5 m 90 m 154,16 154,25 

Wal/scherm Verbindingsweg A325 

Nijmegen - A15 Zevenaar 

Oost B m 2)  430 m 12,7955 13,221s 

Wal/scherm Verbindingsweg A325 

Nijmegen - Als Zevenaar 

Oost 8 m 2)  200 m 13,2615 162,774m 

Wal/scherm Hoofdrijbaan Rechts A15 
(Bemmel) 

Mild 7+1 m '') 1100 m 162,774m 163,869 

Scherm Hoofdrijbaan Rechts A15 

(Bemmel 'de Plak') 

Zuid B m 260 m 163,884 164,145 

Wal/scherm Hoofdrijbaan Rechts A15 
(Bemmel) 

Zuid 7+1 m 2)  980 m 164,145 165,12 

Scherm Hoofdrijbaan Links Al5 

(Lodderhoeksestraat) 

Noord 1 m 250 m 169,219 169,469 

Scherm Hoofdrijbaan Rechts A15 

(Boerenhoék) 

Zuid 2 m 630 m 169,26 169,89 

WgI/scherm Hoofdrijbaan Links A15 (Den 

Oldenhoek - 

Schraleweldsestraat) 

Noord 2+1 m 2)  250 m 172,937 173,187 

Wal/scherm Hoofdrijbaan Links A15 

(Kerkakkers) 

Noord 2+1 m '3  30 m 173,79 173,82 

Wal/scherm Hoofdrijbaan Links ALS 

(Kerkakkers) 

Noord 2+3 m 4)  300 m 173,82 174,12 

• 

Wal/scherm Hoofdrijbaan Links A15 

(Kerkakkers) 

Noord 2+1 m ') 100 m 174,12 174,215 

Scherm Hoofdrijbaan Rechts Al5 

Clangs  verdiepte ligging bij 
Heihoek) 

Noord 2 m 160 m 174,215 174,375  

Scherm Hoofdrijbaan Rechts ALS 

(langs verdiepte ligging bij 

Heihoek) 

Oost 1 m 50 m 175,07 175,12 

Scherm Hoofdrijbaan Rechts A15 

(langs verdiepte ligging bij 

Heihoek) 

Oost 1 m 20 m 175,13 175,15 

Scherm Hoofdrljbaan Links ALS 

(RijksmonUment Huls 
Rijswijk) 

Oost 1 m 30 m 175,32 175,35 

Scherm Hoofdrijbaan Links Al2 
(Nieuwe steeg N813) 

Noord 1 m 320 Ni 142,63 142,95 

Scherm Toerit Al2 Links 

(Kollenburgweg) 

Oost 2w 130 m 144,932d 145,056d 
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2)0e maatregel bestaat uit een geluldwal met een hoogte tot 7 meter waarop een geluldscherm met een hoogte 

van.) meter wordt geplaatst 
2) De schermen warden gescheiden door een fietspad. 
3)0e maatregel bestaat uit een geluidwal met een hoogte von 2 meter waarop een geluldscherm met een hoogte 
van 1 meter wordt geplaatst. 
4)0e maatregel bestaat uit een geluldwal met een hoogte van 2 meter waarop een geluidschenn met een hoogte 
van 3 meter wordt geplaatst. 

3. Ter beperking van geluidreflectie worden tussen kilometer 173.92 en kilometer 175.45 
en tussen kilometer 177.22r en kilometer 177.78r de zijwanden van de bakconstructie 
voorzien van een akoestische absorberende bekleding. 

Artikel 8 Nieuwe en verplaatste referentiepunten, nieuwe en gewijzigde 
geluidproductieplafonds en vastgestelde hogere waarden 
1. In bijlage A zijn nieuwe en verplaatste referentiepunten langs de Al5 en Al2 

vastgesteld. Voor deze nieuwe en verplaatste referentiepunten, alsmede voor bestaande 
referentiepunten die niet verplaatst hoeven te worden, zijn in bijlage A nieuw 
vastgestelde of gewijzigde geluldproductieplafonds bepaald. 

2. Vanwege de volgens dit Tracébesluit aan te leggen en te wijzigen provinciale en 
gemeentelijke wegen, die van het hoofdwegennet geen onderdeel uitmaken, zijn op 
grond van de artikel 104e van de Wet geiuldhinder, vier hogere waarden voor de ten 
hoogste toelaatbare geluidbelastingen vastgesteld, zoals opgenomen in bijlage B. 

3. Met de uitvoering van het project is de sanering afgehandeld voor onderstaande 
wegvakken die deel uitmaken van het project Al2/A15 Ressen - Oudbroeken: 

a. de Al2 tussen aansluiting Duiven (km. 135.8) en km. 148.1; 
b. de Al5 tussen km. 153.1 en de aansluiting Bemmel (km. 165.2); 
c. de A18 tussen knooppunt Oud-Dijk (km. 189.0) en de aansluiting Didam (km. 

190.3); 
d. de A50 tussen km. 153.0 en km. 155.9; 
e. de A325 tussen km. 11.8 en km. 14.1. 

Artikel 9 Waterhuishoudingmaatregelen 
De volgende waterhuishoudingsmaatregelen worden gerealiseerd: 

1. Het te dempen oppervlaktewater wordt volledig gecompenseerd. Hiertoe worden de in 
tabel 7 genoemde maatregelen gerealiseerd. 

2. Ter compensatie van de toename van verhard oppervlak moet circa 26.000 m3 
waterberging gerealiseerd worden. Deze waterberging wordt gerealiseerd door de aanleg 
van nieuwe waterberging in de vorm van open water (watergangen en vijvers), 
droogvallende bergingsvoorzieningen en berrninfiltratie. Hiertoe worden de In tabel 7 
genoemde maatregelen gerealiseerd. 

3. Ten behoeve van de waterkwaliteit warden de in tabel 8 genoemde maatregelen 
gerealiseerd. 

4. Door aanleg van nieuwe of aan te passen watergangen met daarin liggende 
kunstwerken, zoals duikers, stuwen en gemalen, wordt de afwatering van aanliggende 
terreinen hersteld of gewaarborgd. Hiertoe worden de in tabel 7 genoemde maatregelen 
gerealiseerd. 

5. Ter voorkoming van de toestroming van grondwater wordt de verdiept gelegen Al5 
tussen kilometer 173.9 en kilometer 175.4 door middel van een betonnen bak 
uitgevoerd. Tussen kilometer 175.4 en kilometer 177.2 wordt ter voorkoming van de 
toestroming van grondwater de haifverdiepte ligging van de A15 uitgevoerd met een 
'water ondoordringbare' laag. 

6. De In dit artikel bedoelde waterhuishoudkundlge maatregelen worden gerealiseerd 
binnen het op de detalikaarten  (II)  aangeduide "Maatregelvlak Verkeersdoeleinden, zone 
Waterhuishouding". De hiervoor In lid 4 bedoelde duikers, stuwen en gemalen zijn als 
zodanig op de detailkaarten aangeduid. 

7. Binnen het Maatregelvlak Verkeersdoeleinden, zone Waterhuishouding" mogen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, waarvan de hoogte niet meer 
dan 8 meter bedraagt ten opzichte van het ten tijde van de vaststelling van het 
Tracébesluit naast het zandlichaam gelegen maaiveld, alsmede andere bouwkundige 
voorzieningen, zoals duikers, die nodig zijn voor de kruising van 
poldematerverbindingen met weginfrastructuur. 

Tabel 7 Aanleg en aanpassingvan oppervlaktewater ten behoeve van watercompensatie 
Maatregel Locatie (km) 
Verbreden 	bestaande 
watergangen 

Als: 155.8-158.1 zuidzijde; 
158.1-161.D noordzijde; 
160.0-160.9 zuidzijde; 
160.5-160.9 noordzijde; 
168.4 zuidzijde t.b.v. toevoer Innamepunt bluswater; 
168.6 - 168.8 noordzijde. 

Al2: 141.0-141.6 zuidzijde; 
145.8-146.7 noordzijde; 
146.3-146.8 zuidzijde; 

Versmallen 	bestaande 
watergang 

AIS: 176.5 - 177.3 oostzijde; 
176.5 westzijde; 

Aanleg nieuwe watergangen 
of 	verleggen 	bestaande 
watergangen 

A15: 160.2-160.5 noordzijde; 
12.75s - 13.25/162.7 verbindingsweg Nijmegen - Zevenaar; 

162.7-163.8 zuidzijde; 
164.1-164.7 zuidzijde; 
164.85-165.1 zuidzijde; 
164.8 noordzijde; 
165.2-167.1 zuidzijde; 
167.2 - 169.0 zuidzijde; 
167.2 - 168.6 noordzijde; 
169.35 noordzijde; 
171.55- 171.6 zuldzijde; 
171.75-173.6 zuidzijde; 

Regina leren 47 nagIna 17 van 47 



Tracébeslult Al2/A15 Ressen - Oucibroeken (VIA15) I  februarl 2017 

171.7 - 172.3 noordzijde; 
174.4- 174.7 zuldoostzijcie; 

174.3 - 174.6 noordwest2ijde; 

175.3 - 176.2 westzijde; 

175.8 oostzijde; 
176.5 - 177.4 westzljde; 

Al2: 137.2 - 137.7 noordzijde; 

138.1 - 138.4 noordzijde; 

138.4 - 139.8 noordzijde; 
138.45 - 138.8 zuidzijde; 

139.8 - 141.0 noordzijde; 

139.75 - 140.3 verbindingsboog Al2 - A15; 

140.2 - 140.55 zuidzijde; 

140.05 - 140.75 noordzijde; 

140.5- 141.0 verbindlngsboog A15 - Al2; 

141.0 - 141.6 noordzijde; 
141.0 - 142.3 zuidzijde; 

143.25 - 143.3 zuidzijde; 
143.4 - 144.6 zuidzijde; 
144.6 - 145.0 langs toerit noordzijde; 

145.1 - 145.2 langs toerit noordzijde; 

145.8 - 145.9 noordzijde; 

Waterbergingsvoorzleningen A15: 162.1 knooppunt Rassen; 
162.6 zuldzijcie; 

164.25 - 164.85 noordzijde; 

169.3 - 169.4 ten behoeve van brugwater; 

169.45 - 169.55 ten behoeve van brugwater; 

171.75 - 172.4 zuidzijde; 

173.75 - 173.8 noordzijde; 

174.1 -174.35 zuidzijde t.b.v verdiepte ligging; 

174.8 - 175.05 zuidoostzijde t.b.v verdiepte ligging. 
175.4 - 176.0 oostzijde t.b.v de half verdiepte ligging; 

176.4- 177.0 oostzijde; 

Al2: 138.0 aanslulting 28 Duiven; 
139.1- 139.3 Aaiburgen; 

140.1 - 140.3 noordzijde; 

140.5 - 140.7 noordzijde; 

142.6 in vervallen aansluiting 29 Zevenaar; 
143.3 In vervallen toerit; 

145.0 In aansluiting 29 Zevenaar. 

Tabel 8 Maatregelen ten behoeve van waterkwaliteit 

Maatregel Locatie (km) 

Berm 	tussen 	weg 

watergang 

en Hele tracé, met ulizonderding van de verdiepte ligging en brug. 

Zuiverende 
puntlozingen 

voorziening bij A15: 
168.6 ten behoeve van kruising A15-Betuweroute; 

169.3 ten behoeve van brugwater; 

171.6 ten behoeve van brugwater; 
174.3 ten behoeve van verdiepte ligging; 

175.0 ten behoeve van verdiepte ligging; 

176.4-177.0 zuidzijde. 

Al2: 
140.3 knooppunt Oudbroeken ten behoeve van verdiepte toerit. 

Artikel 10 Mitigerende maatregelen Wet natuurbescherming en Gelders 
Natuurnetwerk 
Om negatieve effecten op de natuur te voorkomen ante voldoen aan de Wet 
natuurbescherming en regels ten aanzien van het Gelders Natuurnetwerk worden de 

volgende mitigerende maatregelen getroffen: 

1. Voor de uitvoering van de werkzaamheden gelden enkele generieke maatregelen waar 

bij de effectbeoordeling rekening mee gehouden is. 

a. brugontwerp zonder verlichting en met opstaande rand om lichtverstoring door 

wegverkeer tegen te gaan; 

b. afschermen van werkterreinen om verstoring door licht tegen te gaan. 

2. Voor werkwegen en werkgebieden zijn tijdens de uitvoeringsperiode de volgende 

maatregelen van toepassing: 

a. geen werkwegen aanleggen op locaties waar zich habitattypen, belangrijk 

leefgebied van habitatsoorten, of broedlocaties van soorten met een 

instandhoudingsdoelstelling bevinden; 

b. stikstof uitstotend materieel mag niet geconcentreerd worden rond locaties met 

Glanshaver- en vossenstaarthoollanden; 

3. In aanvulling op de in lid 1 beschreven generieke maatregelen worden de in tabel 9 

vermelde locatie speclfieke maatregelen binnen het op de detailkaarten  (II)  aangeduide 

"Maatregelvlak ecologische inpassing" genomen. 

Tabel 9 Locatie soecifieke mitigerende maatregelen natuur  
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gehouden 	met 	aanwezigheid 	van 	de 

kamsalamander. 	Dempen 	gebeurt 	in 	een 

geschikte 	periode 	(oktober-januari) 	nadat 	Is 
vastgesteld dat er geen kamsalamanders meer 

aanwezig zijn. 

b.  Wet natuurbescherming, 

soortenbescherming 

poeikikker Beperken van de barrièrewerking door aanleg van 
één ecopassage ter hoogte van km 171.6 en één 
ecopassage ter hoogte van km 171.7 In het talud 

van 	de 	A15 	ten 	oosten 	van 	de 	brug, 	ter 

versterking van het leefgebied. 

c.  Wet natuurbescherming, 

soortenbescherming 	en 

gebiedsbescherming 
(N2000-gebied) 

meervieermuis Tijdens de werkzaamheden aan kunstwerken die 

ook de functie vervullen als vilegroute en/of nabij 

foerageergebied 	van 	meervieerrnuizen 	liggen 

wordt 	de 	functionaliteit 	behouden 	door 	het 

afschermen 	van 	de 	verlichting 	van 	het 

werkterrein.. 

d.  Wet natuurbescherming, 
soortenbescherming 

Kleine 
zoogdieren 

Nieuwe duikers tussen km 139.84 - km 139.85 en 

km 141.02 - km 141.03 zijn passeerbaar voor 
kleine zoogdieren ais otter. 

e.  Wet natuurbescherming, 

gebiedsbescherming 
(N2000-gebied) 

Smient Voorafgaand aan de start van de aanleg van het 
project VIA15 terugbrengen van grasland op de 

noordelijke 	oevers 	van 	de 	plas 	In 	de 

Doornenburgsche Buitenpolder ten behoeve van 

het 	verbeteren 	van 	de 	kwaliteit 	van 	het 

leefgebied. 

f.  Gelders Natuumetwerk Groene  
ontwikkelings- 

zone 

Mitigate 	van 	9,6 	ha 	binnen 	groene 

ontwikkelingszone door: 

- ten westen van de Linge een zone In te richten 

met rietmoeras, natuurvriendelijke oevers, open 
water en vochtig bloemrijk grasland; 

- direct 	ten 	oosten 	van 	de 	brug 	over 	het 
Pannerdensch kanaal de aanieg en uitbreiding 

van poelen, aanleg van bos en bosschages; 

- op de grotere taluds en grondwallen realisatie 

van 	kruiden- 	en 	bioemrijk 	grasland 	te 
realiseren; 

- zoveel 	mogelijk 	herplanten 	beplanting 	op 
dezelfde locatie waarbij gekozen wordt voor 

Inheemse boomsoorten die In het betreffende 

landschap thuis horen; 

- nieuwe waterberging 	ecologIsch 	In 	te richten 

met krulden- en bloemrijk grasland.  

Mitigate  0,33 	ha 	houtopstand 	binnen 	groene 

ontwikkelingszone door: 
- herplant binnen de TB-grenzen 

Artikel 11 Compenserende maatregelen Wet natuurbescherming en Gelders 

Natuurnetwerk 
In aanvulling op de In artikel 10 beschreven mitigerende maatregelen worden de 
maatregelen, als genoemd in tabel 10, ter compensatie van effecten op natuurwaarden 

genomen. 

Tabel 10 locatie specifieke compenserende maatregelen natuur 

Wettelijk kader Type 
beschermde 
natuur 

Maatregel 

a.  Wet natuurbescherming, 
soortenbescherming  

Kamsalamander 

an  poeikikker 

Behoud van leefgebied van kamsalamander en 

poelkikker 	door 	ter 	hoogte 	van 	Kandla  

uitbreiding van één poel richting het noorden en 

ter hoogte van kilometrering 172.2 en 172.5 

realisatie van twee nieuwe poelen binnen het 

potentiele leefgebied aan de noordzijde van de 

A15. 

Steenuil Er gaan twee nestpiaatsen verloren. Voor elke 

nestplaats die verwijderd wordt moeten twee 

nieuwe nestplaatsen worden aangeboden door 

het 	plaatsen 	van 	nestkasten 	of 	toegankelijk 

maken van gebouwen. 
Er 	gaan 	12 	territoria 	deels 	verloren. 	Het 

territorium wordt verplaatst of op een geheel 

andere locatie vervangen (incl. nestplaats). 

Kerkuil 	en 

ransuil 

Er gaan twee nestplaatsen van de kerkuil en één 

nestplaats van de ransull verloren. Voor elke 
nestplaats die verwijderd wordt moeten twee 

nieuwe 	nestkasten 	(kerkuil) 	en 	nestmanden 

(ransuil) terug geplaatst worden. 

Huismus Er 	gaan 	13 	panden 	met 	kolonies 	van 

verschillende 	grootte 	verloren. 	Voor 	elke 

nestplaats die verwijderd wordt moeten twee 

nieuwe verblijfplaatsen worden gecreëerd in de 

vorm van een nestkast, neststeen (In muren), 

vogelvides (onder dakpannen) of vergelijkbare 

voorzieningen. 

Gierzwaluw Er 	gaat 	één 	nestplaats 	verloren. 	Voor 	elke 

nestplaats die verwijderd wordt dienen meerdere 

(circa 5) voorzieningen dicht bij elkaar geplaatst 

te worden. 

Ooievaar De nestpaal die verloren gaat moet buiten het 

broedseizoen 	verplaatst 	worden 	naar 	een 

geschikte locatie buiten het tracé. 

b.  Wet natuurbescherming, 

houtopstanden 

Bomen 	en 

beplanting 

Herplant / compensatie van 28,3 ha vindt plaats 

binnen 	het 	Maatregelv la k 	landschappelijke 

Inpassing, of Wanneer niet volledig mogelijk, In 

de aangewezen zoekgebieden daarbuiten. 
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c. Gelders Natuurnetwerk Gelders 

Natuurnetwerk 

Het 	ruimtebeslag 	van 	6,3 	ha 	binnen 	het 

'deelgebied Overbetuwe en het ruimtebeslag van 

7,15 	ha 	binnen 	deelgebied 	Gelderse 	Poort 
resulteert In een compensatleopgave van 16,1 

ha; 	deze 	compensatie 	vindt 	buiten 	de 

Tracébesluitgrens plaats, in Park Lingezegen en 

het gebied van de Oude Rijnstrangen in de 

Gelderse Poort. 

Artikel 12 Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassingmaatregelen 

1. Ten behoeve van de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing wordt de 
vormgeving van het ontwerp en kunstwerken aan de Al2 uitgevoerd conform het 

Routeontwerp Al2 'Regenboogroute', zodat een herkenbaar en eenduidig wegbeeld en 

een optimale aansluiting van het ontwerp van de autosnelweg op zijn omgeving wordt 

gewaarborgd. 

2. Ten behoeve van de landschappelijke en stedenbouwkundige Inpassing worden de in 

tabel 11 vermeide locatie specifieke maatregelen binnen het op de detailkaarten  (II)  

aangeduide "Maatregelviak verkeersdoeleinden, zone landschappelijke inpassing" 

genomen. 

smaatre elen 

Maatregel Locatie Kilometrering 

Aanleg nieuw bos in de oksel van de zuidelijke toerit 

van aansluiting 38 

Aansluiting Eist 159.8 - 160.0 

Aanleg 	nieuw 	bos 	ter 	plaatse 	van 	de 	oude 

verbindingsboog 	(A325 	Nijmegen 	richting 	ASS  

Bemmel) 

Knooppunt Ressen 162.3 - 162.4 

Aanleg 	grondwal 	(In plaats van 	geluidschermen) 

inclusief wandel- en fietspad, trappen en solitaire 

bomen en boomgroepen aan de Bemmelse zijde 

Zuidzijde 	A15 	an  

Knoppunt 	Ressen 	tot 

aansluiting Bemmel 

162.6 - 165.2 

Doortrekken 	popullerenrijen 	en 	droogvallende 

waterbergingsgebleden 

Noordzijde 	Als 	van 

Knooppunt 	Ressen 	tot 

aansluiting Bemmel 

161.8 - 165.2 

Aanleg 	vochtig 	grasland, 	rietmoeras, 	nieuwe 

watergangen met natuurvriendelijke oevers 

Aansluiting 	Bemmel 	- 	de 

Unge 

165.3 -166.8 

Onderdoorgang met natuurvriendelijke oevers langs 

de Linge 

Kruising Linge met de Al5 166.1 

Markeren van 	de aanlanding 	van 	de 	brug 	met 

boombeplanting 

Aanianding brug westzijde 

Aanlanding brug oostzijde 

168.8 - 169.6 

171.5 - 173.4 

Aanleg 	poelen 	(2 	stuks) 	en 	bosgebieden 	(5 

gebieden) in restkavels 

Tussen de Kandladijk en de 

Achtergaa rdsestraat 

171.6 - 175.8 

Aanleg 	grondwallen 	met een houtwal en enkele 

bosjes en bosschages 

Vossendel 	 - 

Beerenciauwstraat 

172.3 - 175.1 

Versterken 	entree 	Huis 	Rijswijk, 	aanbrengen 

waterstructuur en erfbeplanting bij Huts Rijswijk en 

aanbrengen 	̀rijshout. 	(gecombineerd 	met 

Groessen 174.1 - 174.4 

waterberging) aan de overzijde van de Als 

Verwijzing opnemen In wegbeeld / wanden verdiepte 

ligging naar Huis Rijswijk 

Groessen 174.2 - 174.3 

Landschappelijke inrichting van de overkluizing van 

de A15 ter hoogte van Heihoek 

Heihoek 175.3 - 175.5 

Aanleg grondwallen met een kruidenrijk grasland Heihoek - Knp Oudbroeken 175.3 - 177.0 

LaanbeplantIng doorzetten op de N810 Aansluiting Duiven/Zevenaar 176.2 

Laanbepianting 	doorzetten 	op 	taluds 

Roodwilligenstraat 

Roodwilitgenstraat 177.0 

Aanbrengen bosjes ten westen en oosten van de 

verzorgingsplaats 

Verzorgingsplaats Aalburgen 138.8- 139.1 

Aanbrengen 	popullerenstructuur 	aan 	noord- 

wesizijde van aansluiting 26 Duiven 

Aansluiting 28 Duiven 137.7 - 138.3 

Accentueren van de overgang naar het westelijk 

gelegen open komkielgebied 	het Dulvense Broek 

door de weg westelijk van de voormalige aansluiting 

onbeplant te laten. 

Grlethse Poort e.o. 142.4 - 142.6 

Aanleg groene haag tussen Al2 en Nieuwe Steeg. Nieuwe Steeg 142.1 - 142.4 

Aanleg popullerenrijen langs de noord- en zuidzijde 

van de All 

Tatelaarweg 	- 	Aansluiting 

Zevenaar-Oost 

143.4- 145.4 

Inrichting van de nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost 

als schakelpunt tussen komklelgebled en kleinschalig 

zandlandschap en als koppelstuk van de Al2 met 

het 	onderliggend 	wegennet 	en 	de 	stedelijke 

structuur van Zevenaar. 

Aansluiting Zevenaar-Dost 144.7 - 145.2 

Uitbreiden dichte bospassages rond het knooppunt 

Oud-Dijk 

Knooppunt Oud-Dijk 147.1 - 147.8 

Artikel 13 Calamiteiten- era hoogwaterveiligheidsmaatregelen 

1. Ten behoeve van een ontruiming van het oostelijke deel van de Betuwe bij dreigend 

hoogwater wordt nabij de kruising van de Al5 met de Betuweroute (ter hoogte van 
kilometer 168.67 aan de zuidzijde en kilometrering 168.5 aan de noordzijde) een 

tweezijdige calamiteitentoe- en afrit naar de Al5 gerealiseerd. Op detailkaart 6 staan 

deze calamiteitentoe- en afrit aangegeven. 

2. Ten behoeve van calamiteiten wordt nabij de Schraleweidsestraat (ter hoogte van 

kilometer 173.35) een calamiteltentoerit aangebracht. Dit is een verbinding tussen het 

calamIteltenpad langs de Betuweroute (eigen weg) met de zuidelijke rijbaan van de A15. 

Op detalikaart B staat deze calamiteitentoerit aangegeven. 

3. Ten behoeve van calamiteiten en/of langdurige stremmingen zijn er In de middenberm 

van de A15 twee calamiteitendoorsteken opgenomen; een aan de westzijde van het 

Pannerdensch Kanaal (km 168.63 - 168.70) en een aan de oostzijde van het 
Pannerdensch Kanaal (km 171.66 - 171.73). Op detailkaart 6 en 8 staan deze 

calamIteltendoorsteken aangegeven. 
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4. 	De toerit aan de noordzijde van de Al2 ter hoogte van kilometer 1433 wordt in de 
nieuwe situatie een calamiteltentoerit. Op detailkaart 13 staat deze calamiteitentoerit 
aangegeven. 

Artikel 14 Tolbesluit 
1. De contante waarde van de tolopgave is €286 miljoen. 

2. Het wegvak waar tol wordt geheven is wegvak Al5 aansluiting Bemmel (N839) - 
aansluiting Duiven/Zevenaar (1\1810). 

Artikel 15 Opleveringstoets 

	

1. 	De minister van Infrastructuur en Milieu zal, conform artikel 23 van de Tracéwet, de 
gevolgen van de Ingebrulkname van de aangelegde en gewijzigde weg onderzoeken. Het, 
onderzoek richt zich op de milleuaspecten: geluidhinder, luchtkwaliteit en natuur. 

2. Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een overschrijding van normen die 
gelden voor de in het eerste lid genoemde milieuaspecten, dan wordt via de daarvoor 
geldende wettelijke beschermingsregimes, zo nodig planmatig, In maatregelen voorzien. 

3. Het onderzoek zal aanvangen 1 jaar na ingebruikname van de weg met bijbehorende 
voorzieningen en uiterlijk binnen 1 jaar na aanvang onderzoek worden afgerond. 

Artikel 16 Evaluatieprogramma 
1. De minister van Infrastructuur en Milieu zal, conform artikel 7.39 van de Wet 

milieubeheer, een evaluatie uitvoeren naar de feitelijke milleugevolgen. De evaluatie 
beperkt zich tot dein het TN/MER en de in het kader van het Tracébesluit voorspelde 
milieugevolgen. Het evaluatieonderzoek zal zijn gericht op het 
meten/berekenen/waarnemen van de werkelijk optredende effecten en mogelijk 
aanvullende maatregelen. In de evaluatie wordt ook nagegaan of aan de verplichting tot 
natuurmitigatie en compensatie is voldaan. 

2. De termijn waarover de evaluatie zich uitstrekt vangt aan vanaf het moment dat met de 
aanlegwericaamheden wordt gestart tot drie jaar na ingebrulkname van de weg met 
bijbehorende voorzieningen. Voordat met de aaniegwerkzaamheden wordt aangevangen, 
wordt een nulmeting uitgevoerd, die als referentiekader fungeert voor de evaluatie, voor 
zover deze referentie niet is beschreven in de TN/MER of in rapporten van onderzoeken 
dle ten grondslag liggen aan dit Tracébesluit. 

Artikel 17 Uitmeet- en flexibiliteitsbepaling 
1. Van de situering van het ontwerp en de maatregelen, zoals vastgesteld in de artikelen 1 

tot en met 3, 7, 9, 12 en 13 van dit Tracébesluit, kan met de volgende marges worden 
afgeweken: 1 meter omhoog of omlaag en 2 meter naar weerszijden. 

2. Bovenop de afwijkingen die volgens het eerste lid zijn toegestaan kan, indien dit 
vanwege een nadere technische uitwerking dan wel mogelijke innovatieve en/of 
kostenbesparende uitvoeringswijze gewenst is, met de volgende marges worden 
afgeweken: 1 meter omhoog of omlaag en 2 meter naar weerszijden. 

3. In aanvulling op de in-het eerste lid en het tweede lid opgenomen marges voor afwijking 
naar weerszijden en In afwijking van het daarvoor bestemde maatregelviak op kaartblad 
9 van de detallkaarten  (II),  is toegestaan het in tabel 1 vermelde viaduct met code 
KW39 over de verdiepte ligging ter plaatse van Heihoek te realiseren met een andere 
vorm dan met afgeschuinde zijden, zolang het viaduct tussen km 175.15 en km 175.32 
wordt gerealiseerd. 

4. De volgens het eerste lid, tweede lid en derde lid toegestane afwijkingen zijn slechts 
toelaatbaar, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. Het ontwerp en de maatregelen worden uitgevoerd binnen de op de detailkaarten 
aangegeven begrenzing van dit Tracébesluit. 

b. Het ontwerp en de maatregelen, zoals vastgesteld in de artlkelen 1 tot en met 3, 
7, 9, 12 en 13 van dit Tracébeslult, worden uitgevoerd binnen het op de 
detailkaarten  (II)  aangeduide "Maatregelvlak verkeersdoeleinden", met 
uitzondering van het "Maatregelviak verkeersdoeleinden, zone tijdelijk 
werkterrein. 

C. 	De afwijkingen leiden niet tot overschrijding van de geluidproductieplafonds, 
zoals opgenomen in het geluidregister als bedoeld in artikel 11.25 van de Wet 
milieubeheer. 

d. De afwijkingen leiden niet tot overschrijding van de bij dit Tracébesluit 
vastgestelde hogere waarden, dan wel het moeten vaststellen van nieuwe hogere 
waarden. 

e. Uit de afwijkingen vloeien geen negatieve gevolgen voort voor de omgeving. 
Door de afwijkingen wordt geen onevenredig afbreuk gedaan aan de 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken. 

Artikel 18 Schadevergoeding 
1. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit Tracébesluit schade lijdt of zal lijden, 

kent de Minister van Infrastructuur en Milieu, op grond van artikel 22, eerste lid, van de 
Tracéwet, op zijn aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs 
niet zijn voor rekening behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet 
voldoende anderszins Is verzekerd. 

2. Voor de indiening en afhandeling van de in het eerste lid bedoelde aanvraag is de 
'Beleidsregel nadeeicompensatie Infrastructuur en Milieu 2014' van overeenkomstige 
toepassing. 

3. Op kabels en leidingen is de Nadeeicompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in 
en bulten rijkswaterstaatwerken en spoorwerken 1999 (NKL 1999), de Overeenkomst 
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2 	Beroepsmogelijkheden 

Tegen dit Tracébesluit hebben belanghebbenden de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ingevolgd artikel 6:1.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht kunnen alleen belanghebbenden die over het Ontwerp-
Tracébeslult zienswijzen naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarover geen zienswijze naar voren hebben 
gebracht, beroep instellen. 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken, vanaf de dag na die 
waarop het Tracébesluit ter inzage is gelegd. De locaties Van de terinzagelegging en de 
beroepstermijn worden bekend gemaakt via advertenties in de digitale Staatscourant, het 
Dagblad De Gelderlander en op de website www.via15.nl. Het Tracébesluit ligt ter inzage op 
de volgende plaatsen tijdens reguliere openingstijden: 
• ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, 2596 AA Den Haag; 
• Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Eusebiusbuitensingel 66, 6828  HZ  Arnhem; 
• provincie Gelderland, Eusebiusplein la, 681.1 HE Arnhem; 
• gemeente Duiven, KonIng Willem-Alexanderplein 1, 6921 ES Duiven; 
• gemeente Zevenaar, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar; 
• gemeente Overbetuwe, Dorpstraat 67, 6661 EH Eist; 
• gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6, 6681 al Bemmel; 
• gemeente Nijmegen, Stadswinkel, Marlënburg 75, 6511 PS Nijmegen; 

- • 	gemeente Rijnwaarden, Markt 5, 6915 AH Lobith; 
• gemeente Montferland, Bergvredestraat 10, 6942  GK  Didam; 
• waterschap Riviereniand, De Blomboogerd 1, 4003 13X Tlel; 
• waterschap Rijn en IJssel, Llemersweg 2, 7006 GG Doetinchem. 

De stukken zijn digitaal te vinden op www.platformpartidpatie.n1 en op de website van de 
projectorganisatie www.via15.nl. 

Een beroepschrift moet worden Ingediend bij: 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500  EA  Den Haag 

Het beroepschrift dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
• naam en adres van de indiener; 
• de dagtekening; 
• vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit 
• waartegen het beroepschrift zich richt; 
• de redenen (gronden) van beroep; 
• handtekening (het beroepschrift moet ondertekend zijn); 
• zo mogelijk dient tevens een kopie te worden toegevoegd van het besluit waarop het 

geschil betrekking heeft. 

Het is ook mogelijk om digitaal beroep In te stellen vla het Digitaal Loket van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (https://digitaalloket.raadvanstate.n1). Digitaal 
beroep Instellen is uitsluitend mogelijk voor burgers. 

inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten beheersgebied (OVK) of hoofdstuk 5 
van de Telecommunicatlewet van toepassing. 

4. Een verzoek om schadevergoeding kan worden Ingediend vanaf het moment dat het 
Tracébesluit Is vastgesteld. De Minister zal een beslissing op een verzoek om 
schadevergoeding niet eerder nemen dan nadat het Tracébesluit onherroepelijk is 
geworden. 

Artikel 19 Toepasselijkheid Crisis- en herstelwet 
Op het Tracébeslult Al2/A15 Ressen - Oudbroeken (VIA15) is afdeling 2 van hoofdstuk I. van 
de Crisis- en herstelwet van toepassing. 
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BIJLAGE 2 

Plas ossinade 



Bestuursovereenkomst inzake de financiering en organisatie van de 
planstudie van de projecten: 

• Doortrekking A15 Ressen naar Al2; inclusief aansluitende 
wegvakken 

• Verbreding Al2 Ede-Grijsoord. 

Overeenkomstnummer: 	ON- 2472  

Bijlage: 
1. Historie en achtergronden bij het totstandkomen van de bestuursovereenkomst  ON- 

2472 

De ondergetekenden: 

1. de Minister van Verkeer en Waterstaat, handelend als bestuursorgaan en als 

vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, mevrouw drs. K.M.H. Peijs, 

hierna te noemen: 'het Rijk', 

2. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, 

krachtens verleende machtiging rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.H. van Haaren 

lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit 

van Gedeputeerde Staten d.d. 3 oktober 2006, nr. 2006, 

hierna te noemen: 'de provincie Gelderland', 

en 

3. de KAN-raad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, 

krachtens artikel 26, vierde lid van de gemeenschappelijke regeling van de Stadsregio Arnhem 

Nijmegen, vertegenwoordigd door de Voorzitter, drs. M. Modder, 

hierna te noemen: 'de Stadsregio Arnhem Nijmegen', 

hierna te noemen: partijen;  
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NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING: 

• Partijen hebben met oog op de gemeenschappelijke belangen besloten om de handen ineen te 

slaan en om gezamenlijk de verkeersproblematiek rondom de Stadsregio Arnhem Nijmegen aan 

te pakken. In het kader daarvan zullen zij intensief samenwerken ter zake van de planstudie 

voor de projecten Doortrekking Al 5 en Al 2 Ede-Grijsoord. 

• De provincie Gelderland heeft in 2003 een haalbaarheidsstudie naar de nut en noodzaak en 

mogelijke financiering van de Doortrekking A15 uitgevoerd en in januari 2004 vastgesteld, 

waarin geconcludeerd is dat het doortrekken van de Al 5 de doorstroming in de Stadsregio 

Arnhem Nijmegen verbeterd, goed is voor de economie en per saldo de gezondheidsrisico's 

doet afnemen. 

• In 2005 is er na Bestuurlijk Overleg  MIT  met Landsdeel Oost overeengekomen dat de start van 

de realisatie van de Doortrekking Al 5 voorzien wordt in 2018 met een rijks- en regiobijdrage. 

Er dient zicht te worden gegeven op aanvullende financiering van het project op basis van 

beprijzing. Tevens is overeengekomen om voor het weggedeelte Al 2 Ede-Grijsoord de 

planstudie voort te zetten. 

• Er zijn ten behoeve van de Verkenning door partijen diverse onderzoeken uitgevoerd, te 

noemen zijn de haalbaarheidsstudie van de provincie Gelderland (2004), de  Quick  

Netwerkscan (2005), een Quickscan kostenThatenanalyse, een (aanzet voor een) 

financieringsplan en een kostenraming. 

• Door de Stadsregio Arnhem Nijmegen is een netwerkanalyse dd. 31 juli 2006 uitgevoerd, 

welke ook betrokken is in de verkenningsfase ten behoeve van de Doortrekking A15. Hierin is 

de Doortrekking A15 nader geanalyseerd en onderbouwd. 

• Op basis van deze onderzoeken heeft er op 6 juli 2006 overleg plaats gevonden tussen 

partijen. Tijdens dit overleg zijn afspraken gemaakt waarvan de inhoud in deze 

bestuursovereenkomst vastgelegd wordt. Vervolgens kan — nadat de formele stappen hiertoe 

gezet zijn — de planstudiefase aanvangen. 

• In het bestuurlijk overleg  MIT  van 5 oktober 2006 zijn afspraken tussen partijen gemaakt en 

zijn standpunten ingenomen betreffende de doortrekking A15 (brief: DGP/MDWU.06.02949). 

Deze afspraken en standpunten worden nadrukkelijk betrokken bij de verdere uitvoering van 

de bestuursovereenkomst. 

• Voorts biedt deze overeenkomst kansen voor publieksvriendelijk netwerkmanagement in die 

zin dat het optimale beheer en verkeersmanagement van de betreffende rijkswegen en het 

onderliggend wegennet in de Stadsregio Arnhem Nijmegen goed in onderlinge samenhang 

kunnen worden bezien en eventueel gekoppeld.  
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KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

Artikel 1 	Doel overeenkomst  ON  -2472 

1. Partijen zullen gezamenlijk een oplossing voor de verkeersproblematiek op zowel het 

Hoofdwegennet alsook op het Provinciale wegennet in de Stadsregio Arnhem Nijmegen 

zoeken. Dit krijgt een nadere uitwerking in enerzijds de start van een planstudie van het project 

Doortrekking A15, inclusief aansluitende wegvakken (verder Doortrekking A15) en anderzijds 

een versneld afronden van de planstudie van het project Al 2 wegvak Ede-Grijsoord. 

2. Deze bestuursovereenkomst heeft tot doel de door partijen gedane toezeggingen en 

voorwaarden omtrent de bekostiging en organisatie van de genoemde planstudies nader te 

concretiseren en op een voor alle partijen eenduidige wijze vast te leggen. Tevens geeft het 

een doorkijk naar de afspraken bij een mogelijke uitvoering van de Doortrekking A15. 

Artikel 2 	Projectscopes en afspraken over alternatieven in de planstudiefase Doortrekking A15 

en Al2 Ede-Grijsoord 

1. De planstudie Doortrekking A15 omvat een aantal alternatieven en varianten. In de 

planstudie zal naast een variant met een brug ook een variant met een tunnel worden 

bestudeerd. Tevens zal de inpassing tussen Duiven en Zevenaar specifieke aandacht krijgen 

en uitgewerkt worden in varianten. In de planstudie zal rekening gehouden worden met de 

mogelijkheden en effecten van beprijzen (o.a. tol). Deze worden als volwaardige varianten 

meegenomen. 

2. De scope van planstudie Doortrekking A15 zal tenminste omvatten: 

a. de doortrekking van Rijksweg 15 als autosnelweg 2*2 rijstroken tussen knooppunt 

Ressen en de Al2, inclusief een volwaardige aantakking op de Al 2 met 

weefvakken tussen Duiven en Zevenaar. 

b. een capaciteitsuitbreiding van de Al 2 tussen Zevenaar en Ouddijk met tenminste 

het alternatief van een verbreding naar 2*3 rijstroken. 

c. een capaciteitsuitbreiding met tenminste het alternatief benutting in de vorm van 

een spitsstrook tussen de knooppunten Valburg en Ressen op de noordbaan van de 

A15. 

3. 	De scope van het project Al 2 Ede-Grijsoord omvat de capaciteitsuitbreiding van de Al 2 

Ede-Grijsoord met tenminste het alternatief van een verbreding naar 2*3 rijstroken. 

Artikel 3 	Samenwerkingsstructuur partijen planstudie Doortrekking A15 en Al2 Ede-Grijsoord. 

1. 	De planstudie Doortrekking Al 5 zal onder verantwoordelijkheid van het Rijk worden 

uitgevoerd, waarbij partijen een bijdrage leveren, zowel organisatorisch als inhoudelijk. De 

regio zal in nauw overleg met het Rijk nader onderzoek doen ten aanzien van tol/beprijzing,  
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waarbij een gezamenlijke aansturing door Partijen hierbij noodzakelijk is, aangezien alle 

Partijen allen een eigen verantwoordelijkheid kennen om (regionale) 

tolibeprijzingsalternatieven nader uit te werken en uiteindelijk tot een keuze te komen van de 

toe te passen tol- c.q. beprijzingsvorm. 

2. Vanaf de dag dat deze bestuursovereenkomst in werking treedt begeleiden partijen de 

planstudiefase van het project Doortrekking A15 door middel van een op te richten 

Projectbureau A15 en een Convenantoverleg A15. 

3. Het Projectbureau A15 staat onder leiding van een projectmanager, welke verantwoordelijk is 

voor de dagelijkse leiding (zowel organisatorisch als inhoudelijk) binnen het Projectbureau A15. 

De projectmanager zal door het Rijk worden aangesteld. De overige rollen en de verdeling 

daarvan tussen partijen zullen worden beschreven in het op te stellen Plan van Aanpak 

Projectorganisatie Doortrekking A15. 

4. Partijen stellen kwalitatief hoogwaardig personeel ter beschikking aan het Projectbureau A15. 

Indien vacatures niet door partijen kunnen worden ingevuld, dan is de projectmanager 

bevoegd om deze vacatures middels inhuur of uitbesteding te vervullen binnen het daarvoor 

aan hem toegekende budget zoals overeen te komen in het Plan van Aanpak 

Projectorganisatie Doortrekking A15. 

5. Het Projectbureau voert haar administratie conform de vigerende werkwijze bij het Rijk en 

rapporteert daarover aan Partijen. 

6. Partijen vormen samen het Convenantoverleg A15, waarbij: 

a. het voorzitterschap tijdens de planstudiefase wordt ingevuld, namens de provincie 

Gelderland door de portefeuillehouder Infrastructuur en Openbaar Vervoer; 

b. het Rijk wordt vertegenwoordigd door de hoofdingénieur-directeur van Rijkswaterstaat 

Oost Nederland; 

c. namens het Rijk zal tevens een vertegenwoordiger van het Directoraat-Generaal 

Personenvervoer deelnemen; 

d. de Stadsregio Arnhern,Nijmegen wordt vertegenwoordigd door de portefeuillehouder 

Mobiliteit van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. 

7. 	Het Convenantoverleg Al 5 zal het Rijk ondersteunen in zijn verantwoordelijkheid als 

opdrachtgever van de planstudie, inclusief het dossier beprijzen. 

8. 	In het Convenantoverleg Al 5 zal — in elk geval — het Plan van Aanpak Projectorganisatie 

Doortrekking A15, de scopes van de planstudies Doortrekking A15 en Al2 Ede-Grijsoord en de 

bewaking en verantwoording van de kosten en de tijdsplanning van beide projecten worden 

besproken. Bij verandering van de scope van één of beide projecten zal dit overleg een 

zwaarwegend advies uitbrengen richting de minister van Verkeer en Waterstaat. 

9. Tevens zal er een bestuurlijke begeleidingsgroep voor beide projecten afzonderlijk worden 

geformeerd waarin tenminste alle bij dat project betrokken gemeenten zitting zullen hebben.  

ON-2472  Pagina 4 van 14 



	

Artikel 4 	Verantwoordelijkheid partijen 

1. Met in acht name van de eigen publiekrechtelijke verantwoordelijkheden werken partijen in 

gezamenlijkheid voortvarend om de doelstellingen en bepalingen zoals verwoord in deze 

overeenkomst gestand te doen. 

2. Partijen spreken af om zowel onderling alsook naar haar omgeving open te communiceren, 

integer te handelen en daarbij de beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen. 

	

Artikel 5 	Communicatie project 

1. Partijen treden in het kader van het project Doortrekking Al 5 op als één geheel. 

2. Coördinatie van de communicatie over het project Doortrekking A15 loopt via het 

Convenantoverleg A15. 

3. Het Projectbureau Al 5 zal een plan van aanpak voor de externe communicatie over de 

planstudie Doortrekking Al 5 opstellen en voorleggen aan de Convenantoverleg Al 5 ter 

goedkeuring. Binnen de grenzen van dit plan van aanpak kan het Projectbureau Al 5 

zelfstandig de externe communicatie over de planstudie Doortrekking Al 5 voeren. 

4. Voor het project Al 2 Ede-Grijsoord zal het Rijk de communicatie verzorgen. 

	

Artikel 6 	Werkzaamheden bij de planstudie Doortrekking A15 

De planstudie Doortrekking Al 5 omvat de werkzaamheden die nodig zijn om te komen van het 

planstudiebesluit van de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM tot een Tracébesluit inzake het 

project Doortrekking A15. Daarnaast zal in ieder geval gekeken worden naar: 

a) De mogelijkheden van vervlechting van de Tracéwet- en aanbestedingsprocedure en/of andere 

vormen van het betrekken van marktpartijen in een zo vroeg mogelijk stadium; 

b) De mogelijkheden van publiek private samenwerking  (PPS),  o.a. middels het uitvoèren van een 

Public Private  Comparator  en een Marktscan; 

c) De wijze waarop aanvullende bekostiging voor de realisatie van de projecten gevonden kan 

worden. Hierbij zullen diverse vormen van beprijzing onderzocht worden. 

d) De mogelijkheden van gebiedsontwikkeling nabij het tracé; 

Tevens zal in het kader van de planstudie een nadere kosten/baten analyse worden opgesteld. 

	

Artikel 7 	Werkwijze bij de planstudie Al2 Ede-Grijsoord 

Het Rijk zal met het uitwerken en publiceren van een (Ontwerp-) Tracebesluit Al 2 Ede Grijsoord, 

de planprocedure versneld afronden gescheiden van de planstudie Doortrekking A15. 

	

. Artikel 8 	Afspraken over wijze van financiering en bekostiging projecten Doortrekking A15 en 

Al 2 Ede-Grijsoord 

1. Het Rijk zal het project Doortrekking Al 5 in het  MIT  opnemen waarbij de realisatie van het 

project Doortrekking Al 5 wordt voorzien. 

2. Partijen zullen zich gezamenlijk inspannen om versnelling mogelijk te maken opdat de 

realisatie van het project Doortrekking A15 in 2012 kan worden gestart. Het rijk heeft via de  

ON-2472  Pagina 5 van 14 



FES — impuls 2006 de versnelling (deels) kunnen realiseren, zodat het rijksbudget al in de 

periode 2013/ 2014 beschikbaar komt in plaats vanaf 2018. 

	

3. 	In het kader van de jaarlijkse MIT-prioritering zal (te zijner tijd) bezien worden of er met 

betrekking tot eventuele onderuitputting mogelijkheden zijn ten faveure van de Doortrekking 

A15. 

4. Partijen bekostigen een deel van het project Doortrekking A15 via een vorm van beprijzen met 

een regionaal karakter (zoals tol op de A15) door de huidige en eventueel toekomstige 

wettelijke kaders (Wbm) zo optimaal mogelijk te benutten. Rijk en regio zullen zich bestuurlijk 

inspannen om hiervoor draagvlak te realiseren. 

	

5. 	Realisatie van het project Al 2 Ede-Grijsoord zal door het Rijk worden voorzien na 2010. 

	

6. 	Voor de mogelijke uitvoering van de projecten Doortrekking Al 5 en Al 2 Ede-Grijsoord is 

vooralsnog een totaal budget voor beide projecten tezamen voorzien van 750 mio EURO, 

inclusief BTW en prijspeil 1 januari 2006 (uitgaande van een brug over het Pannerdensch 

kanaal). Partijen dragen hierin als volgt bij: 

a. het Rijk stelt 375 mio EURO beschikbaar per 1 januari 2013 en 2014 waarbij het 

bedrag gelijkelijk verdeeld wordt over deze twee jaren (inclusief BTW en prijspeil 1 

januari 2006, welke volgens IBOI wordt geïndexeerd). 

b. de regionale partijen (Stadsregio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland) 

stellen 112,5 mio EURO beschikbaar per 1 januari 2012 (inclusief BTW en prijspeil 

1 januari 2006, welke volgens IB01 wordt geïndexeerd). Deze regionale partijen 

verwachten dat een passage van het Pannerdensch Kanaal in de vorm van een 

tunnel zal worden uitgevoerd. De meerkosten van zo'n tunnel zijn niet in de 

raming van € 750 mio opgenomen. Verder gaan deze partijen uit van een 

landschappelijk verantwoorde inpassing van het tracé van de Doortrekking Al 5 in 

de corridor Duiven en Zevenaar. 

c. Op basis van de huidige inschattingen dient een budget van 262,5 mio EURO in 

een vorm van beprijzing met een regionaal karakter (zoals tol) te worden 

opgebracht. 

d. De provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen zullen na de bedoelde 

goedkeuring/instemming van het bevoegde orgaan, voor zover benodigd, tijdig 

een subsidiebeschikking nemen. 

	

7. 	Indien tijdens de planstudiefase van het project Doortrekking A15 wordt besloten tot een 

Publiek Private Samenwerking (bijv. in de vorm van een Design  Build Finance Maintain-

contract) en deze aanpak financiële voordelen oplevert, dan zullen deze financiële voordelen 

ten behoeve van het project Doortrekking Al 5 worden ingezet. 

	

8. 	Indien blijkt dat de ramingen van de projectkosten of de te verwachten opbrengsten van het 

additionele regionale prijsbeleid hoger of lager uitvallen, gaan partijen in onderling overleg 

om de beide projecten, dan wel de scope van beide projecten te heroverwegen. De 

procedures zijn dan opgeschort tot het moment dat partijen tot een oplossing zijn gekomen.  
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Artikel 9 	Planstudiekosten van het project Doortrekking A15 

1. Voor de werkzaamheden genoemd in artikel 6 worden zowel productkosten als 

personeelskosten gemaakt. 

2. Tot de productkosten van de planstudie Doortrekking Al 5 worden gerekend de kosten voor 

uitbesteding van (deel)werkzaamheden (waaronder o.a. deelonderzoeken) ten behoeve van 

o.a. de volgende producten en/of beslismomenten: nieuwsbrieven, de startnotitie, de 

Trajectnota/MER, een vervlechtingadvies, een financieringsadvies, een beprijzingsadvies en het 

Standpunt, het Ontwerp Tracébesluit en het Tracébesluit. Tevens horen de overheadkosten 

van het projectbureau A15 tot de productkosten, waaronder vallen evt. kantoorhuur, 

kantoorschoonmaak, kantoorinrichting, kosten voor  telecom  en ICT-benodigdheden en 

kantoorartikelen. Uitgezonderd zijn de productkosten.die voortvloeien uit de rol van het 

bevoegd gezag van partijen (zoals een aan te passen streekplan of bestemmingsplan e.d.). 

3. De personeelskosten van eigen personeel van partijen. en die van ingehuurde personen die 

voor het Projectbureau Al 5 zullen werken, vallen onder personeelskosten. De 

personeelskosten voor zover deze samenhangen met de bevoegd gezagtaak van partijen vallen 

niet onder deze personeelskosten van het projectbureau (zoals (de voorbereiding van) het 

bestuurlijk overleg, het toetsen van de producten van het projectbureau e.d.). 

4. De te verrekenen productkosten en personeelskosten hebben betrekking op de periode dat 

deze overeenkomst is getekend tot en met het Tracébesluit Doortrekking A15. Een verdere 

detaillering van werkzaamheden en de planstudiekosten zal worden opgenomen in een door 

partijen overeen te komen Plan van Aanpak Projectorganisatie Doortrekking A15. 

Artikel 10 	Verdeling planstudiekosten Doortrekking Al5 

1. Het Rijk betaalt 50% van de productkosten en personeelskosten planstudie Doortrekking Al 5 

als genoemd in artikel 9, tweede en derde lid van deze overeenkomst. 

2. De overige partijen betalen samen gelijkelijk de andere 50% van deze productkosten en 

personeelskosten. De provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen zullen voor 

zover benodigd terzake tijdig een subsidiebeschikking nemen. 

3. De aantoonbare productkosten t.b.v. de uitbesteding van werkzaamheden die de provincie 

Gelderland heeft gemaakt tijdens de verkenningsfase vanaf het moment van de start van 

uitvoering van de haalbaarheidsstudie zullen volgens de verdeelsleutel genoemd in dit artikel 

worden gedeeld. Het Rijk kan een onderzoek naar deze kosten (laten) instellen door één of 

meer door haar aan te wijzen personen of een door haar aan te wijzen instelling. 

4. De totale planstudiekosten van het project Doortrekking Al 5 tot en met het Tracébesluit 

worden indicatief voorzien op circa 12 mio EURO, waarbij die kosten bovenop de in artikel 8 

genoemde bedragen ten behoeve van de realisatie van de beide projecten Doortrekking Al 5 

en Al2 Ede-Grijsoord komen.  
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Artikel 11 	Verdeling van kosten bij de planstudie Al 2 Ede-Grijsoord 

Het Rijk neemt de kosten van de planstudie Al 2 Ede-Grijsoord inclusief de interne apparaatskosten 

voor haar rekening bovenop het in artikel 8, zesde lid onder a genoemde bedrag ten behoeve van 

de realisatie van de beide projecten Doortrekking A15 en Al2 Ede-Grijsoord. 

Artikel 12 	Betaling/verrekening planstudiekosten Doortrekking Al5 

Omtrent de betaling/verrekening van de planstudiekosten zullen in het op te stellen Plan van Aanpak 

Projectorganisatie Doortrekking Al 5 nadere afspraken gemaakt worden. 

Artikel 13 	Wijziging en ontbinding 

1. Indien zich (onvoorziene) omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat de ongewijzigde 

instandhouding van deze bestuursovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet 

kan worden verlangd, dient de partij die zich op die omstandigheden beroept, zich te wenden tot de 

andere partijen met het verzoek om (de gevolgen van) deze bestuursovereenkomst te wijzigen of 

deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

2. Alvorens van de in het eerste lid geboden mogelijkheid gebruik te maken, treedt de partij die zich 

daarop wenst te beroepen in overleg met de andere partijen. 

3. Indien het in het tweede lid bedoelde overleg tot overeenstemming leidt, zal de wijziging van de 

bestuursovereenkomst worden vastgelegd in een nader te sluiten bestuursovereenkomst. 

4. Partijen merken als onvoorziene omstandigheden in elk geval aan de situatie dat formele regelingen 

of besluiten leiden tot de niet of slechts gedeeltelijke goedkeuring, de schorsing of de vernietiging 

van besluiten die uit deze bestuursovereenkomst voortvloeien, één en ander met inbegrip van 

wijzigingen van wet- en regelgeving, beleidswijzigingen of onherroepelijke beslissingen van een 

overheid of rechterlijke instantie alsook de situatie dat tijdens de planfase ramingen van de 

projectkosten hoger of lager uitvallen inclusief de voorziene opbrengsten van het regionale 

prijsbeleid 

5. Elk der partijen is gerechtigd deze bestuursovereenkomst te ontbinden wanneer de goedkeuring dan 

wel instemming van het bevoegde orgaan, te weten de Tweede Kamer der Staten Generaal, 

Provinciale Staten van Gelderland en de KAN - raad van de stadsregio Arnhem Nijmegen, t.a.v. deze 

overeenkomst of delen van de inhoud van deze bestuursovereenkomst niet wordt gegeven. 

Artikel 14 	Verrekenartikel 

Indien deze overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 13 wordt gewijzigd of (gedeeltelijk) 

ontbonden, zullen de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen uitsluitend gehouden 

zijn om, in aanvulling op het bepaalde in artikel 10, aan het Rijk de planstudiekosten te vergoeden die 

het Rijk op basis van verleende opdrachten tot het moment van wijziging en/of (gedeeltelijke) 

ontbinding, noodzakelijkerwijs en redelijkerwijs (heeft) moet(en) maken voor uitbesteding van 

werkzaamheden conform de in artikel 10 genoemde verdeelsleutel. 

Artikel 15 	Nadere overeenkomst (en) 

1. 	Partijen zullen in (een) later te sluiten (aanvullende) overeenkomst(en) afspraken maken over:  
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• •De verdere uitwerking van tol op de A15 en in de toekomst mogelijk andere beschikbare 

beprijzingsvormen ter financiering van het project en wat daarvan de consequentie is voor 

de projecten Doortrekking Al 5 en Al 2 Ede-Grijsoord; 

• de wijze waarop een eventuele vervlechting tussen planstudie Doortrekking Al 5 en 

aanbestedingsprocedure voor realisatie zal gaan plaatsvinden; 

• de financiële dekking van bovengenoemde projectscopes en ontwikkelingen alsmede de 

duiding welke partij op welk moment welk bedrag en welke risico's voor haar rekening 

neemt; 

• de organisatorische consequenties van bovengenoemde ontwikkelingen op de 

gezamenlijke projectorganisatie van partijen conform het Plan van Aanpak 

Projectorganisatie Doortrekking Al 5; 

2. Deze nadere overeenkomst(en) moet door alle daarbij betrokken partijen zijn ondertekend voordat 

het Rijk tot het Standpunt besluit of op een eerder moment indien partijen besluiten om 

vooruitlopend op dat Standpunt de aanbestedingsprocedure voor de realisatie te starten. 

Artikel 16 	Inwerkingtreding en werkingsduur 

1. Deze bestuursovereenkomst treedt in werking de dag waarop zij door elk der partijen is 

ondertekend. 

2. Deze bestuursovereenkomst eindigt drie maanden nadat het Rijk voor de beide projecten 

Doortrekking Al 5 en Al 2 Ede-Grijsoord een Tracébesluit heeft vastgesteld. 

3. In afwijking van het tweede lid kunnen partijen - onverminderd het bepaalde in artikel 13 en 14 

eerder schriftelijk beëindigen, indien de planstudie Doortrekking Al 5 en/of Al 2 Ede-Grijsoord 

voortijdig wordt/worden beëindigd of indien deze voor langere tijd wordt/worden opgeschort. 

4. Rechtsgevolgen die voortvloeien uit deze bestuursovereenkomst en die naar hun aard geacht 

worden door te werken of eventueel ontstaan na de beëindiging van deze overeenkomst, worden 

afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in deze bestuursovereenkomst. 

Artikel 17 	Slotbepalingen 

1. Indien bepalingen uit deze bestuursovereenkomst afwijken van of strijdig zijn met eerder ten 

aanzien van de planstudies Doortrekking A15 en Al2 Ede-Grijsoord tussen partijen gemaakte 

afspraken, hoe ook genaamd, gelden de bepalingen uit deze overeenkomst. 

2. Op deze bestuursovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

3. De bijlage bij deze overeenkomst vormt daarvan een integraal onderdeel. Ingeval van 

strijdigheid tussen het bepaalde in bijlage 1 en de overeenkomst prevaleert de 

bestuursovereenkomst. 

4. Indien een bepaling van deze overeenkomst in enige mate als nietig, vernietigbaar, ongeldig, 

onwettig of anderszins als niet-bindend moet worden beschouwd, zal die bepaling, voorzover 

nodig, uit deze overeenkomst worden verwijderd en worden vervangen door een bepaling die 

wél bindend en rechtsgeldig is en die de inhoud van de niet-geldige bepaling zoveel als 

mogelijk benadert. Het overige deel van de overeenkomst blijft in een dergelijke situatie 

ongewijzigd.  
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Artikel 18 	Publicatie Staatscourant 

Binnen een maand na inwerkingtreding van deze overeenkomst zal de zakelijke inhoud hiervan in 

de Staatscourant worden gepubliceerd.  
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1. Het Rijk,  

an  Verkeer en Waterstaat  

Drs. K  M.H.H. van Haaren  

te: 

op: 

(handtekening) 

k--kotti 

9_1.1l.ot)  

(handtekening) 

te: 

op: 

4. De Stadsregio Arnhem Nijmegen, 

De Voorzitter, 

dr s. J. J. Modder 

Aldus opgemaakt en in drievoud ondertekend, 

2. 	De provincie Gelderland, 

namens de Commissaris van de 

Koningin vertegenwoordigd door de 

portefeuillehouder Infrastructuur en 

Openbaar Vervoer 

(handtekening) 

te: 

op: 
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Bijlage 1: Historie en achtergronden bij het totstandkomen van de 
bestuursovereenkomst  ON-2472 

• Begin jaren negentig is er een planstudie gestart naar een doortrekking van de A15 (vanaf 

knooppunt Ressen tot aan de Al2), parallel aan de Tracéwetprocedure Betuweroute. De 

Trajectnota/MER is in april 1992 ter visie gelegd. Nadat de minister van Verkeer en Waterstaat 

voor de Betuweroute voor een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal had gekozen, heeft zij 

tegelijkertijd besloten om de Doortrekking Al 5 niet door te zetten. Zij heeft toen gekozen voor 

het zogenaamde structuuralternatief, hetgeen de verbreding van de Al 2 en van de A50 rond 

Arnhem behelsde. Deze verbreding van de Al 2 en van de A50 zijn vervolgens in het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport  (MIT)  opgenomen en zijn nu in verschillende 

fasen van planstudies. 

• De provincie Gelderland heeft in 2003 een haalbaarheidsstudie naar de nut en noodzaak en 

mogelijke financiering van de Doortrekking A15 uitgevoerd en in januari 2004 vastgesteld, 

waarin geconcludeerd is dat het doortrekken van de A15 de doorstroming in de Stadsregio 

Arnhem Nijmegen verbeterd, goed is voor de economie en per saldo de gezondheidsrisico's 

doet afnemen 

•. • Het in de nota Mobiliteit geconstateerde potentiële knelpunt Al 2 (Maanderbroek- Waterberg) 

is daor Rijkswaterstaat Oost Nederland in juni 2005 in samenwerking met de provincie 

Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen in de  Quick  Netwerkscan A15/Al2 in 

Gelderland onderzocht. Hieruit bleek dat een aanvulling op het structuuralternatief gewenst is. 

• • • In 2005 is de Doortrekking Al 5 weer opgenomen als hoofdweg op de plankaart van de Nota 

Ruimte en de Nota Mobiliteit. In de notitie Pieken in de Delta van het ministerie van 

Economische Zaken wordt de Doortrekking Al 5 gemotiveerd ter ontlasting van de triple A 

verbinding Al2.Tevens is de Doortrekking Al 5 opgenomen in de verkenningentabel van het  

MIT.  

• De minister heeft tijdens het Bestuurlijk Overleg  MIT  in het najaar van 2005 toegezegd de 

noodzaak van aanleg Rijksweg 15 Ressen richting de Al 2 (hierna Doortrekking A15) te bezien; 

• De minister heeft in haar brief van 13 september 2005 toegezegd aan de regio dat zij ervan uit 

gaat dat de start realisatie van het project Doortrekking Al 5 in 201 8 door het Rijk zal kunnen 

plaatsvinden. Voorts heeft zij gezegd dat de regio in samenwerking met het Rijk een 

financieringsplan zal opstellen en dat de regio eventuele versnelling zelf zal moeten 

bekostigen. Wel heeft zij aangegeven dat in het kader van de jaarlijkse MIT-prioritering tzt 

bezien zal warden of er m.b.t. eventuele onderuitputting mogelijkheden zijn ten faveure van 

het project Doortrekking A15. 

• In de afsprakenlijst Bestuurlijk Overleg  MIT  met Landsdeel Oost, zoals die op 6 december 2005 

als bijlage naar de Tweede Kamer is gestuurd is aangegeven dat de start realisatie van de Al 5 

in 2018 zal kunnen plaatsvinden, waarbij de rijksbijdrage dan ook in 2018 ter beschikking 

gesteld wordt. Het Rijk gaat uit van een financiële bijdrage vanuit de regio. De provincie 

Gelderland gaat ervan uit dat de regio bijdraagt in de versnellingskosten. Wanneer en hoe de 

tracéwetprocedure t.b.v. de Doortrekking A15 zal worden gestart, zal in onderling overleg  
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worden vastgesteld. Er dient zicht te worden gegeven op aanvullende financiering van het 

project op basis van beprijzing. Onderdeel van dit financieringsplan kan een plan van de regio 

zijn voor voorfinanciering t.b.v. een eerdere realisatie. De op de Doortrekking Al 5 

aansluitende wegvakken Al 2 zullen in de planstudie Doortrekking Al 5 worden opgenomen. 

Tevens zal de planstudie Al 2 Ede-Duitse grens voor het wegvak Ede-Grijsoord worden 

voortgezet, waarbij deze planstudie Al 2 Ede-Duitse grens - voor de overige nog niet in studie 

zijnde wegvakken - wordt gestopt. 

• Als bouwstenen voor de verkenning Doortrekking A15 zijn naast de haalbaarheidsstudie 

(2004) van de provincie Gelderland en de  Quick  Netwerkscan (2005) een Quickscan 

kostenThatenanalyse, een (aanzet voor een) financieringsplan en een kostenraming opgesteld. 

• Uit de Quickscan kosten batenanalyse van het project Doortrekking A15 van februari 2006 

door Ecorys in opdracht van de provincie Gelderland blijkt dat er sprake is van een positief 

saldo; in een financieringsplan van april 2006 van de Rebel  Group Advisory  in opdracht van de 

provincie Gelderland zijn een aantal varianten voor financiële dekking en versnelling bezien, 

met als ingrediënten voorfinanciering door de regio en mogelijkheden tot  PPS  en beprijzen; 

tevens is er in december 2005 door Wittéveen en Bos een kostenraming in opdracht van de 

provincie Gelderland opgesteld. 

• Door de Stadsregio Arnhem Nijmegen is een netwerkanalyse dd. 31 juli 2006 uitgevoerd, 

welke ook betrokken is in de verkenningsfase ten behoeve van de Doortrekking A15. Hierin is 

de Doortrekking A15 nader geanalyseerd en onderbouwd. 

• Op basis van deze bouwstenen heeft er op 6 juli 2006 oVerleg plaats gevonden met de 

minister en partijen. Tijdens dit overleg zijn afspraken gemaakt over de rijksbijdrage en de 

regionale bijdrage aan de projecten Doortrekking A15 en Al2 Ede-Grijsoord en over het 

opzetten van een volwaardige projectorganisatie door partijen om het project Doortrekking 

Al 5 te begeleiden tijdens alle projectfasen (planstudie tot en met realisatie). Daarnaast is de 

intentie uitgesproken om het project versneld te realiseren, waarbij de minister heeft 

aangegeven dat zij zich zal inspannen om mogelijk te maken dat versnellingskosten met 

rijksgelden, bijvoorbeeld met de gelden uit het Fonds voor Economische Structuurversterking 

(FES), gefinancierd kunnen worden. Partijen zullen zich samen inspannen om een regionaal 

beprijzingssysteem mogelijk te maken; 

• Met bovenstaande afspraken is de verkenningenfase afgesloten en heeft de minister het 

voornemen om binnenkort in overeenstemming met de minister van VROM een 

planstudieopdracht te verstrekken op basis van het MIT-beslismoment 2 voor 

enerzijds de Doortrekking van de A15 (brug- en tunnelvariant) inclusief aansluitende 

wegvakken; deze planstudieopdracht zal door partijen gezamenlijk worden uitgevoerd. 

• De verbreding van de Al 2 Ede-Grijsoord maakt deel uit van de lopende planstudies op de Al 2 

tussen Utrecht en de Duitse grens. Uit deze planstudies zijn diverse wegvakken reeds 

opgenomen in een ZSM-programma om te worden uitgevoerd. Het wegvak Ede-Grijsoord is 

nog niet opgenomen in een ZSM-programma. Gezien de Nota Mobiliteit en de  
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beraadslagingen in de Tweede Kamer is het van belang dat ook dit wegvak van de Al 2 verder 

in procedure wordt gebracht. 

• Het Standpunt Al2 Ede-Duitse grens van de minister van 2002, waaronder het wegvak Ede-

Grijsoord begrepen is, bevat een afweging van nut en noodzaak van dat traject. Het Standpunt 

luidt een "toekomstvast benutten" van het traject Ede-Duitse grens. In het Bestuurlijk Overleg  

MIT  eind 2005 heeft de minister toegezegd dat voor het weggedeelte Ede-Grijsoord een ZSM-

achtige aanpak wordt voorgestaan. 

• Gezien de netwerksamenhang tussen het project Doortrekking Al 5 en Al 2 Ede-Grijsoord is de 

rijksbijdrage voor beide projecten als één pakket benoemd. 

• De projecten Doortrekking A15 en Al2 Ede-Grijsoord zullen opgenomen worden in het 

planstudieprogramma van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport  (MIT)  2007; 

• In de planstudiefase zullen tevens de mogelijkheden van vervlechting worden onderzocht en 

zal door partijen zo snel mogelijk een beslissing over de eventuele toepassing daarvan worden 

genomen. 

• Voorts biedt deze overeenkomst kansen voor publieksvriendelijk netwerkmanagement in die 

zin dat het optimale beheer en verkeersmanagement van de betreffende rijkswegen en het 

onderliggend wegennet in de Stadsregio Arnhem Nijmegen goed in onderlinge samenhang 

kunnen worden bezien en eventueel gekoppeld. 

• Partijen achten het wenselijk de in de vorige overwegingen bedoelde toezeggingen en de 

daaraan verbonden condities nader te regelen en vast te leggen in deze overeenkomst.  
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De kruising met het Pannerdensch kanaal De kruising van de Al 5 met het 
Pannerdensch Kanaal knopen de twee tot nu toe besproken delen van de 
weg aaneen. In de voorkeursvariant was een pergolaconstructie voorzien 
waarmee de weg de Betuweroute nog voor de Lodderhoeksestraat in 
Angeren zou kruisen. Na de dijk zou de weg in een tunnel verdwijnen om 
aan de overzijde net voor de dijk weer boven te komen. 
In de onderhandelingen is door het rijk buiten een tunnel ook de 
mogelijkheid van een brug ingebracht. De motieven hiervoor waren vooral 
van financiële aard: een brug is goedkoper. Hoewel provincie en stadsregio 
blijven opteren voor een tunnel, is bij de afspraken over de financiering van 
het wegtracé uitgegaan van een brug. 

Het Rijnstrangengebied begint zich samen met de ander rivierlopen en 
uiterwaarden de laatste jaren als een indrukwekkend natuurgebied te 
ontwikkelen. In de jaren '80 is deze ontwikkeling ingezet na onderkenning 
van de grote kansen die er in Nederland liggen om hier de zo kenmerkende 
riviernatuur terug te brengen. Inmiddels draagt het gebied de naam 
`Gelderse Poort' en neemt het als Nationaal Landschap een belangrijke 
plaats in binnen de stadsregio. De riviergebieden in de regio vormen 
onderdeel van de ecologische hoofdstructuur en zijn bovendien van groot 
belang als uitloop en voor de recreatie. Bij de tracering van de Betuweroute 
was dit de reden om te kiezen voor een tunnel. 
Volgens alle aan deze studie deelnemende gemeenten in de stadsregio 
kan het niet anders dan'dat dit ook het geval zou moeten zijn bij de 
doortrekking van de A15. Dezèlfde redenen als indertijd voor het spoor 
gelden nog steeds. Bij een brug zal het verkeerslawaai zich ver uitspreiden 
over het omringende gebied hetgeen een enorme verstoring betekent 
van de rust die er nu heerst. De brug zal door zijn hoogte bovendien een 
dominante verschijning worden. Doordat hoog over beide dijken heen 
gevoerd moet worden in verband met de continuïteit van deze routes steken 
de beide opritten ook nog diep in het binnendijkse gebied, Aan beide zijden  
gee-ft  dit forse problemen bij de inpassing van bestaande bebouwing. 

De midden- en de oostvariant bij Duiven en Zevenaar hebben buiten hun 
positie ten opzichte van de stad en in het open gebied nog een belangrijk 
verschil: namelijk dat de weg aan de andere zijde van de Betuwerouie 
ligt. Met de keuze voor een oostvariant en een gelijktijdige voorkeur 
voor de zuidelijke variant in Lingewaard verdwijnt de noodzaak de 
pergolaconstructie. Juist dat forse bouwwerk midden in het open land 
was velen een doorn in het oog bij het zuidelijke tracé. Het is wel zaak 
dat voor de tunnel dan, evenals bij de Betuweroute de keuze was, voor 
een coupurekering wordt gekozen zodat de weg niet eerst op dijkhoogte 
gebracht hoeft te worden. Deze constructie i-s de enige wijze waarop een 
verantwoorde inpassing van Boerenhoek bereikt wordt. De opzet van 
de Al 5 zou hier gelijk op moeten lopen met de Betuweroute; voor de 
Lodderhoeksestraat moet de weg onder het maaiveld liggen. 
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Samenvatting 

Milieufactoren hebben substantiële invloed op de gezondheid. Dankzij tal van 
maatregelen is de gezondheidsschade veroorzaakt door milieufactoren de af-
gelopen decennia flink teruggedrongen. Toch leveren vooral luchtverontreini-
ging en geluidsbelasting nog een aanzienlijke bijdrage aan de ziektelast in 
Nederland, terwijl wel bijna overal aan de normen wordt voldaan. Daarnaast is 
er ongerustheid over gezondheidsrisico's van relatief nieuwe technologieën en 
ontwikkelingen, zoals de toename van mobiele communicatie, windturbines en 
intensieve veehouderij. Hoe gezondheid meeweegt in het huidige milieubeleid is 
niet altijd even helder. Om meer gezondheidswinst te behalen, heeft de staats-
secretaris van Infrastructuur en Milieu de Gezondheidsraad gevraagd te advise-
ren over een afwegingskader om gezondheid mee te wegen in het beleid. Dit is 
des te relevanter in het licht van de komst van de Omgevingswet, die beoogt een 
veilige en gezonde fysieke leefomgeving te realiseren met ruimte voor lokale 
afwegingen. 

Bestaande afwegingskaders volstaan 

De commissie die dit advies heeft voorbereid, constateert dat er geen geheel 
nieuw afwegingskader nodig is. Er bestaan namelijk al diverse bruikbare instru-
menten om afwegingen te ondersteunen. Zo heeft het Nederlandse Beoordelings-
kader Gezondheid en Milieu zich in de praktijk bewezen als geschikt hulpmiddel 
om gezondheidsrisico's van milieufactoren inhoudelijk te beoordelen en de voor- 
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en nadelen van mogelijke maatregelen te bespreken met belanghebbenden. Het 
daadwerkelijke afwegings- en besluitvormingsproces krijgt hierin echter minder 
aandacht. In het instrument van de International Risk  Governance Council  
(1RGC) ligt wel veel nadruk op het proces van de complexe afweging. Het is 
echter tamelijk abstract en generiek, waardoor het minder geschikt is om toege-
past te worden in de praktijk. Wel kan het een nuttige aanvulling leveren op het 
Beoordelingskader. 

Handreiking nodig voor participatie- en afwegingsproces 

Onder de Omgevingswet krijgen decentrale overheden een grotere verantwoor-
delijkheid om gezondheidsaspecten mee te wegen in hun omgevingsbeleid. De 
commissie vraagt zich af in hoeverre zij aan de hand van de bestaande kaders in 
staat zullen zijn dergelijke afwegingen inhoudelijk en procedureel goed uit te 
voeren. Daarom adviseert ze de staatssecretaris om een handreiking te laten ont-
wikkelen. Dit past goed bij de regisserende en ondersteunende rol die het Rijk 
heeft. Een dergelijke handreiking kan de kracht van het Beoordelingskader en het 
IRGC-kader benutten: enerzijds een goede inhoudelijke beoordeling en bespre-
king van de mogelijke gezondheidseffecten en anderzijds een evenwichtig 
afwegingsproces. Daarbij vraagt de commissie extra aandacht voor de maat-
schappelijke waarden die bij de uiteindelijke afweging en besluitvorming een rol 
spelen, zoals de mate van publieke onrust of een onrechtvaardige verdeling van 
gezondheid in de samenleving. 

Bij de lokale uitvoering zijn participatie en communicatie essentieel om 
een transparant en doeltreffend afwegingsproces te realiseren. Een belangrijk 
onderdeel van een handreiking zou dan ook een leidraad voor de vormgeving van 
participatie moeten zijn. Daarbij ziet de commissie twee aandachtspunten. Ten 
eerste zou de participatie van groepen die uit zichzelf minder geneigd zijn om 
deel te nemen gestimuleerd moeten worden, zoals groepen met een lage sociaal-
economische status. Verder is het van belang dat in de communicatie over veelal 
onzekere omgevingsrisico's duidelijk wordt gemaakt wat burgers zelf kunnen 
doen. Dat helpt gezondheidsrisico's verminderen en geeft betrokkenen meer grip 
op de situatie. 

Gezondheidswinst vraagt onderbouwde normen 

De staatssecretaris wil gezondheid meer centraal stellen in het milieubeleid. De 
commissie wijst erop dat het gebruik van een afwegingskader op zichzelf geen 
garantie biedt op gezondheidswinst. Het huidige beleid is erop gericht de wette-
lijke milieukwaliteitsnormen niet te overschrijden. Deze normen zijn echter niet 
alleen gebaseerd op gegevens over gezondheidseffecten, maar ook op economi-
sche overwegingen zoals haalbaarheid. Daardoor veroorzaakt bijvoorbeeld lucht-
verontreiniging nog een forse ziektelast, terwijl de normen in vrijwel heel 
Nederland worden gehaald. Om de ziektelast door blootstelling aan milieufacto-
ren verder terug te dringen, pleit de commissie ervoor om in de regelgeving 
gezondheidskundig onderbouwde advies- en streefwaarden te hanteren als prik-
kel voor het behalen van gezondheidswinst, om te beginnen voor luchtverontrei-
niging en geluidsbelasting. Lokaal mag daarvan dan gemotiveerd worden 
afgeweken. Op die manier houden decentrale overheden hun bestuurlijke afwe-
gingsruimte, maar is er tegelijkertijd een stimulans om gezondheid beter mee te 
wegen. 

Naast gezondheidsbescherming ook gezondheidsbevordering 

Het hanteren van gezondheidskundige advieswaarden heeft vooral de bescher-
ming van de gezondheid als doel: het beperken van ziektelast en hinder. Gezond-
heid kan echter ook breder worden opgevat als 'positieve gezondheid', waarin 
functioneren, veerkracht en eigen regie van mensen centraal staan. Volgens de 
commissie biedt het nieuwe omgevingsbeleid goede kansen voor bevordering 
van de gezondheid, bijvoorbeeld door de woonomgeving zo in te richten dat 
gezond gedrag wordt gestimuleerd. De commissie adviseert om in de nationale 
en lokale Omgevingsvisies uit te gaan van een brede definitie van gezondheid. 
Dit biedt de mogelijkheid om er bij plannen voor gebiedsontwildceling naar te 
streven dat ook de kwetsbare groepen in de samenleving zo veel mogelijk de 
eigen regie kunnen houden over hun leefomgeving. 
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Executive summary 
Health Council of the Netherlands. Considering health in environmental 
policy: balanced and equitable management of risks and opportunities. 
The Hague: Health Council of the Netherlands, 2016; publication no. 
2016/12 

Environmental factors have a substantial impact on health. In recent decades, 
thanks to a wide range of measures, there has been a significant decline in the 
burden of disease from environmental stressors. Even though there is almost 
universal compliance with the statutory standards in the Netherlands, air 
pollfition and noise exposure are still significant contributors to the burden of 
disease. There is also concern about the health risks posed by relatively new 
technologies and developments, such as the growth in mobile communications, 
wind turbines and intensive livestock farming. The extent to which current 
environmental policy takes health into consideration is not always clear. To 
achieve greater health benefits, the Minister for the Environment has asked the 
Health Council of the Netherlands to advise her on a risk governance framework 
that could be used to take health into consideration. This is particularly relevant 
in the light of the upcoming Environment and Planning Act, the goal of which is 
to achieve a safe and healthy physical living environment with scope for local 
deliberations. 

Existing risk governance frameworks suffice 

The Committee that prepared this advisory report notes that there is no need for 
an entirely new risk governance framework. This is because useful tools for 
supporting such deliberations are already available. The Dutch Risk Assessment 
Framework for Health and the Environment has proven to be a practical and 
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appropriate tool for evaluating the health risks associated with environmental 
factors, and for discussing the pros and cons of possible risk control options with 
stakeholders. However, it does not have a particularly strong focus on the actual 
processes of deliberation and decision making. The International Risk 
Governance Council's (IRGC) tool, on the other hand, gives considerable 
emphasis Lo the process involved in complex deliberations. It is rather generic 
and abstract, however, which makes it less suitable for use in everyday practice. 
Nevertheless, it could be a useful addition to the Dutch Risk Assessment 
Framework. 

Guide needed for participation and deliberation processes 

The Environment and Planning Act gives local authorities greater responsibility 
for taking health into consideration when drawing up their environmental policy. 
The Committee wonders whether, based on the existing frameworks, they will be 
able to conduct such deliberations effectively. Accordingly, it is advising the 
Minister for the Environment to develop a guide. This is entirely in line with the 
government's directing and supporting role in this context. A guide like this 
could take advantage  ot  the strength of the Dutch Risk Assessment Framework 
and the IRGC's framework. On the one hand, this would provide for an adequate 
assessment and discussion of potential health effects, while on the other hand 
ensuring that the process of deliberation is well balanced. In addition, the 
Committee asks for a stronger focus on the societal values involved in the final 
deliberation and decision-making process, such as the level of public concern or 
an inequitable distribution of health in society. 

With regard to local implementation, participation and communication are 
essential if the process of deliberation is to be truly transparent and effective. 
Accordingly, a guiding principle for the design of participation would have to be 
a major element of the guide in question. In this context, the Committee has 
identified two points of special interest. First, those groups that are less inclined 
to participate (e.g. groups of low socioeconomic status) will have to be 
encouraged to do so. Furthermore, when communicating about often uncertain 
environmental risks, it is important to make it clear what actions members of the 
public themselves can take. That helps to ameliorate the health risks involved, 
while giving the stakeholders in question more control over the situation. 

Health benefits require well-founded standards 

The Minister for the Environment wants to make health a more pivotal aspect of 
environmental policy. The Committee points out that the use of a risk governance 
framework does not, in itself, guarantee health benefits. The goal of current 
policy is to avoid exceeding the statutory environmental quality standards. 
However, these standards are not based purely on data relating to health effects 
but also on economic considerations, such as feasibility. As a result, air pollution, 
for example, still causes a substantial burden of disease, despite almost universal 
compliance with the standards in the Netherlands. To further reduce the burden 
of disease resulting from exposure to environmental stressors, the Committee 
urges that health-based recommended exposure limits and target values in the 
regulations be used as an incentive for achieving health benefits, starting with air 
pollution and noise exposure. At local level, it is possible to deviate from these 
limits and values, provided that reasoned arguments are put forward for doing so. 
In this way, local government authorities retain their administrative scope for 
deliberation while, at the same time, having an incentive to take better account of 
health considerations. 

Health protection plus health promotion 

The main purpose of health-based recommended exposure limits is to protect 
health, and to reduce both the burden of disease and nuisance. Health can also be 
interpreted in a broader sense, as 'positive health', in which people's 
performance, resilience and self-management are pivotal considerations. 
According to the Committee, the new environmental policy offers excellent 
opportunities for health promotion, such as designing the living environment to 
encourage healthy behaviour. The Committee recommends that national and 
local `Environment Visions' should be based on a broad definition of health. 
When drawing up area development plans, this provides an opportunity to try to 
ensure that everyone, including vulnerable groups in society, is able to retain as 
much control over their own living environment as possible. 
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Hoofdstuk 

Inleiding 

Volgens een berekening van het RIVM is gemiddeld zo'n zes (drie tot twaalf) 
procent van de totale ziektelast in Nederland toe te schrijven aan specifieke 
omgevingsfactoren als fijn stof en geluidsbelasting; na roken bepalen deze 
factoren de ziektelast het meest INiettegenstaande het bereikte succes van eerder 
milieubeleid, vormde dit voor de vorige staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu mede aanleiding om gezondheid weer centraal te stellen in de 'Aanpak 
Modernisering Milieubeleid'.2  In vervolgdebatten met de Tweede Kamer heeft 
zij de ambitie uitgesproken om tot een "basisbeschermingsniveau' van de 
gezondheid te komen, voor zover dat via het milieubeleid is te realiseren. De 
ambitie op langere termijn is dat de leefomgeving niet meer dan een 'verwaar-
loosbaar klein nadelig gezondheidseffect' heeft. Met het oog op deze ambities 
heeft de staatssecretaris de Kamer toegezegd een kader te laten opstellen om 
gezondheidsaspecten coherent mee te wegen in het milieubeleid. 

1.1 	Adviesaanvraag 

In februari 2015 heeft de toenmalige staatssecretaris de Gezondheidsraad advies 
gevraagd over een afwegingskader waarmee de invloed van milieufactoren op 
de gezondheid meegewogen kan worden in het beleid (de adviesaanvraag is te 
vinden in bijlage A). In het bijzonder vroeg de staatssecretaris in hoeverre het 
reeds bestaande afwegingskader v-oor het omgaan met risico- en veiligheids-
vraagstukken bruikbaar is, op welke punten dat aanvulling of aanpassing behoeft 
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en waar hiaten zitten.3  Daarnaast vroeg zij in hoeverre een dergelijk kader kan 
bijdragen aan de beleidsambities om de gezondheid beter te beschermen. 

1.2 	Veranderende context 

In de beginjaren van het milieubeleid is gezondheid altijd een belangrijke drijf-
veer geweest. In de jaren daarna is gezondheidswinst steeds meer een impliciete 
doelstelling geworden. Daardoor werd het meewegen van gezondheid in milieu-
beleid weinig zichtbaar. Door verschillen in historische ontwikkeling en context 
en door betrokkenheid van diverse partijen en disciplines is er in de loop der tijd 
diversiteit ontstaan in de manier waarop gezondheid werd vertaald in milieu-
beleid en -normstelling. Veelal is er geen directe relatie te leggen tussen het over-
schrijden van milieukwaliteitsnormen en het optreden van gezondheidsschade.' 

De nieuwe Omgevingswet beoogt een veilige en gezonde fysieke leefomge-
ving te bereiken en in stand te houden. Een afwegingskader kan bestuurders hel-
pen om goede afwegingen te maken bij beslissingen met gevolgen voor de 
leefomgeving, op basis van een beoordeling en weging van mogelijke gezond-
heidseffecten. Onder de nieuwe wet wil de staatssecretaris een deel van deze 
beleidskeuzes laten maken door decentrale overheden. Dat sluit aan bij een ver-
antwoordelijkheid die gemeenten al op grond van andere wetten hebben: zo zijn 
ze op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor het bewaken 
van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen met gevolgen voor het 
leefmilieu. Ook lokaal moet een afwegingskader dus bruikbaar zijn. 

De ophanden zijnde inwerkingtreding van de Omgevingswet leidt tot discus-
sies over de vraag wat de gevolgen kunnen zijn van de invoering in de praktijk. 
Vier veranderingen maken duidelijk dat een bruikbaar kader noodzakelijk is voor 
het meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid: 

verbreding van het sectorale begrip `milieu'* tot het integrale, multifactoriWe 
begrip 'omgeving'**, waarmee ook positieve gezondheidseffecten een rol 
kunnen spelen in afwegingen en besluitvorming over beleidsplannen, projec-
ten en vergunningen 

• verbreding van het begrip `gezondheid'*** tot 'positieve gezondheid'****, 
waarin ook veerkracht en zelfregie een plaats hebben 

Milieu: fysieke milieucompartimenten lucht (ook binnenshuis), water, bodem en voedse1.4  
Omgeving: fysieke en sociale leefonageving.,  
Gezondheid: situatie van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden, en niet alleen de afwezig-
held van ziekte of gebrek  (WHO,  1948).6  
Positieve gezondheid: vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het 
licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven'  (Huber,  2011).14  

• verschuiving van een deel van de bevoegdheid c.q. beleidsvrijheid van het 
Rijk naar andere overheden en 

• deregulering van sectorale milieukwaliteitsnormen voor bijvoorbeeld bodem, 
water, lucht en geluidsbelasting, waardoor decentrale overheden meer en 
anders dan vroeger met integrale afwegingen te maken krijgen. 

1.3 	Werkwijze 

Op basis van een inventarisatie van adviezen van de Gezondheidsraad van de 
afgelopen twintig jaar heeft het secretariaat van de raad om te beginnen geïnven-
tariseerd in hoeverre de tien uitgangspunten van het afwegingskader voor het 
risico- en veiligheid.sbeleid bruikbaar zijn voor het meewegen van gezondheids-
aspecten in het milieubeleid.3  De vicevoorzitter van de raad heeft deze eerste 
vraag van de staatssecretaris in april 2015 beantwoord.9  Vervolgens is in juli 
2015 een commissie geinstalleerd (zie voor de samenstelling bijlage B). De  corn-
missie heeft de adviesvraag van de staatssecretaris vertaald naar de volgende 
opdracht: hoe kan de volksgezondheid een centrale plaats krijgen in een even-
wichtig en bruikbaar afwegingskader voor een nieuw omgevingsbeleid? 

De commissie heeft samen met"het secretariaat van de raad een workshop 
georganiseerd (programma en deelnemerslijst zijn te vinden in bijlage C). In 
deze workshop heeft een multidisciplinair samengestelde groep van deskundigen 
uit het netwerk van de raad besproken in hoeverre de reeds bestaande uitgangs-
punten, kaders en andere instrumenten kunnen dienen als het beoogde afwe-
gingskader, waar nog hiaten zitten en hoe deze zijn op te vullen. Vragen om 
richting te geven aan de discussie waren: wat, hoe en waarom afwegen? 

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de workshop heeft de commissie 
zich in het bijzonder laten inspireren door het Beoordelingskader Gezondheid en 
Milieu van het RIVM, het afwegingskader van de International Risk  Governance 
Council,  het  'Silver book'  Science and  Decisions  van de  National Academy  of  
Sciences  in de Verenigde Staten, het Programma Risico's en verantwoordelijk-
heden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, eerdere 
Gezondheidsraadadviezen over beoordelings- en afwegingskaders (bijvoorbeeld 
voor het toepassen van voorzorg, rekening houden met hoogrisicogroepen of 
vaccineren van werknemers) en door lopende activiteiten van het RIVM ten 
behoeve van het meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid.10-16  De commis-
sie heeft geen systematisch literatuuronderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van 
afwegingsinstrumenten voor gezondheid in milieubeleid. 

Het conceptadvies is voorgelegd aan de deelnemers van de workshop en 
getoetst door de Beraadsgroep Volksgezondheid. 
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1.4 	Opbouw van het advies 

In hoofdstuk 2 inventariseert de commissie reeds bestaande instrumenten om 
gezondheidsafwegingen in milieubeleid te maken en bespreekt ze de sterktes, 
hiaten en bruikbaarheid. Daarmee beantwoordt zij vooral de vraag: 'wat afwe- 
gen'? In hoofdstuk 3 formuleert de commissie enkele voorwaarden voor het 
effectief en efficiënt gebruik van een afwegingskader in de praktijk: het gaat dan 
meer om de vraag: 'hoe afwegen'? Hoofdstuk 4 schetst welke bijdrage een afwe- 
gingskader kan leveren aan het uiteindelijke doel: de gezondheidsbescherming op 
de korte en lange termijn en beantwoordt daarmee de vraag 'waarom afwegen'? 

Hoofdstuk 2 

Bruikbaarheid afwegingskaders 

Om goed gemotiveerde en evenwichtige beleidskeuzes te kunnen maken, is een 
praktisch beoordelings- en afwegingskader nodig. Doel van een afwegingsproces 
is om recht te doen aan een verscheidenheid van waarden en om op grond daar-
van een legitiem en effectief beleid te formuleren. In de beleidspraktijk bastaan 
er al diverse instrumenten om afwegingen te ondersteunen, waaronder het door 
de staatssecretaris genoemde afwegingskader voor risico- en veiligheidsbeleid. 
Voor de bruikbaarheid in milieubeleid bespreekt de commissie in dit hoofdstuk 
ook twee andere instrumenten, die mede door deskundigen in de workshop war-
den aangedragen: het Nederlandse Beoordelingskader Gezondheid en Milieu en 
het in Europa ontwikkelde, meer theoretische afwegingskader van het Internatio-
nal Risk  Governance Council  (IRGC). 

2.1 	Tien uitgangspunten voor gezondheid in milieubeleid 

De eerste vraag van de staatssecretaris was in hoeverre de tien uitgangspunten 
voor het omgaan met risico- en veiligheidsvraagstukken bruikbaar zijn voor 
milieugezondheidsvraagstukken, op welke punten deze aanvulling of aanpassing 
behoeven en waar hiaten zitten. Omdat de staatssecretaris griag snel antwoord 
wilde op deze vraag, is dit gebeurd in een brief van de vice-voorzitter van de 
Gezondheidsraad op basis van een inventarisatie van het secretariaat van de raad.9  

Aan de hand van een dertigtal relevante Gezondheidsraadadviezen over een 
gezonde leefomgeving uit de periode 1995-2015 is geïnventariseerd in hoeverre 
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de tien uitgangspunten van het afwegingskader voor het risico- en veiligheids-
beleid ook bruikbaar zijn voor een afwegingskader gezondheid in milieubeleid.9  
Uit deze inventarisatie komt naar voren dat de eerste acht uitgangspunten ook 
relevant zijn voor milieugezondheidsvraagstulcken. De laatste twee zijn specifiek 
voor het veiligheidsdomein geformuleerd en vragen een andere invulling, waar-
voor mede aansluiting is gezocht bij de conclusies van de door IenM georgani-
seerde Thematafel Gezondheid van 31 maart 2015. Daarmee luiden de 
uitgangspunten voor een afwegingskader gezondheid in milieubeleid als volgt 
I 	zorg voor een transparant beleidsvormingsproces 
2 	maak de diverse verantwoordelijkheden expliciet 
3 	weeg de risico's af tegen de maatschappelijke kosten en baten 
4 	ga in een vroegtijdig stadium met de burger in gesprek 
5 	weeg de mogelijke cumulatie van risico's mee 
6 	pas het voorzorgsprincipe toe bij onzekere risico's 
7 	ga in gesprek met belanghebbenden over de diverse risicoperspectieven 
8 	benut bestaande kennis om nieuwe risico's vroegtijdig te signaleren 
9 	beschouw ook hinder en ervaren gezondheid als maten voor gezondheid 
10 zorg dat innovatie en gezondheid elkaar versterken. 

Oordeel commissie over de tien uitgangspunten 

De commissie is van mening dat alle tien in de brief genoemde punten weliswaar 
belangrijk zijn bij vraagstukken over mogelijke gezondheidseffecten van milieu-
factoren, maar dat ze niet een voldoende samenhangend beeld geven om te kun-
nen dienen als volwaardig `afwegingskader gezondheid in milieubeleid'. 
Daarom focust de commissie in de rest van dit advies op de bruikbaarheid van 
beide eerder genoemde kaders: het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu en 
het IRGC-kader. 

2.2 	Beoordelingskader Gezondheid en Milieu 

In 2003 heeft het RIVM het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu ontwik-
keld.  ID  Dit is een vragenlijst met behulp waarvan informatie over milieufactoren 
met veronderstelde of bewezen gezondheidseffecten kan worden verzameld die 
relevant is voor beleidsbeslissingen. Het gaat om vijf typen informatie: 
• omvang van het probleem 
• ernst van de (mogelijke) gezondheidseffecten  

• waardering van het probleem 
• noodzaak tot en mogelijkheden voor interventie 
• kosten en baten van maatregelen. 

Aan de hand van een lijst met 26 deelvragen worden eerst gegevens bijeen-
gebracht, waarmee een overzichtelijke en gestandaardiseerde beschrijving 
mogelijk is van mogelijke omgevingsgerelateerde gezondheidseffecten (zie tabel 
in bijlage E.2). Deze systematische informatieverzameling vormt de basis voor 
communicatie en overleg met belanghebbenden. Doel van dit interactieve 
beoordelingsproces is het inzichtelijk maken van de voor- en nadelen van zowel 
de betreffende milieubelastende activiteiten als de mogelijke maatregelen, in het 
bijzonder bij complexe problemen die gepaard gaan met onzekerheden over 
mogelijke effecten of met emoties. In workshops wordt het van te voren Inge-
vulde' Beoordelingskader met belanghebbenden besproken en naar consensus 
gezocht over de beantwoording van de vragen. Vervolgens wordt een verslag 
gemaakt van de discussie, met de argumenten en oplossingen waarover men het 
wel en niet eens is en wat er nog uitgezocht moet worden. Deze werkwijze kan 
afwegingen over beheersmaatregelen in de praktijk ondersteunen. In principe 
geldt hetzelfde in situaties waarover mensen zich geen zorgen maken, maar 
waarin ze wel risico lopen. Bij eenvoudiger problemen zijn de vragen in het 
Beoordelingskader ook te hanteren als checklist. 

Evaluaties Beoordelingskader 

In 2004 constateerde de Gezondheidsraad dat het Beoordelingskader inhoude-
lijk goed aansloot bij eerdere Gezondheidsraadadviezen waarin het proces van 
risicobepaling* is behandeld.I2  Om voldoende structurering en transparantie te 
bewerkstelligen is volgens de toenmalige commissie wel een zorgvuldig besluit-
vormingsproces nodig. Ze adviseerde daartoe beslissingsondersteunende metho-
dieken te gebruiken. De latere commissie Hoogrisicogroepen was van mening 
dat met een enkele vraag over risicogroepen deze groepen onvoldoende in beeld 
zijn te brengen om die groepen in de besluitvorming over preventieve maatrege-
len voldoende te kunnen beschermen.14  

Sinds zijn publicatie is het Beoordelingskader — als protocol vooraf — toege- 
past op diverse lokale, provinciale en landelijke praktijkvoorbeelden, onder meer 

In de jaren 90 evolueerde het begrip risico van een vooral technisch naar een meer sociaal construct 
waarbij de risicobepaling ook een weging ging omvatten van risicobeleving en van risicoacceptatie 
van belanghebbenden.10.2  
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op de problematiek rond zendmasten, intensieve veehouderij en nachtvluchten 
op Schiphol. Op basis van de verslagen van werksessies met belanghebbenden 
heeft een van de auteurs het gebruik van het Beoordelingskader in 2014 geëvalu-
eerd.19  Daaruit kwam naar voren dat de bespreking in workshops met belangheb-
benden over het algemeen als zeer positief wordt ervaren vanwege de dialoog die 
ontstaat: mensen voelen zich gehoord, krijgen meer begrip voor elkaar, zonder 
dat ze het met elkaar eens hoeven te zijn en begrijpen de risico's beter. Ook ont-
staan er creatieve oplossingen doordat deskundigheid van bewoners en andere 
belanghebbenden bij elkaar wordt gebracht. Het proces en de uitkomsten van de 
workshops worden onmisbaar geacht voor het bevoegd gezag, dat ermee in staat 
wordt gesteld om een beslissing te nemen of een visie te ontwikkelen. Wel kwa-
men twee  optics  voor verbetering van het gebruik naar voren om decentrale over-
heden te faciliteren het kader lokaal toe te passen: 
• ontwikkeling van een handleiding voor het gebruik van het kader, zowel 

inhoudelijk, procesmatig als in termen van wat er van verwacht mag worden 
• inhoudelijke voorbereiding door de rijksoverheid, in de vorm van het inschat-

ten van gezondheidsrisico's (en bijbehorende kosten) door kennisplatforms. 

Oordeel commissie over bruikbaarheid Beoordelingskader 

De commissie constateert dat het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu zich 
in de praktijk bewezen heeft als een geschikt hulpmiddel ter voorbereiding van 
het maken van afwegingen, zowel landelijk als lokaal. Het Beoordelingskader is 
vooral een inhoudelijk kader voor het kwalitatief beoordelen van gezondheids-
risico's van milieufactoren en voor het bespreken van diverse handelingsopties 
om die risico's te beperken. Bij goede toepassing van het Beoordelingskader 
door een ervaren begeleider kunnen ook de diverse onzekerheden inzichtelijk 
worden gemaakt en maatschappelijke waarden worden benoemd, zoals de aan-
wezigheid van maatschappelijke onrust of van een onrechtvaardige verdeling 
van gezondheidsrisico's tussen verschillende sociaaleconoroische groepen. 

Oordeel commissie over beperkingen Beoordelingskader 

Evenals de commissie Hoogrisicogroepen, adviseert de commissie bij toepassing 
van het Beoordelingskader bij elke type vragen expliciet aandacht te besteden 
aan het verzamelen van gerichte informatie over hoogrisicogroepen. Mede uit 
oogpunt van een opeenstapeling van risico's (cumulatie van blootstelling en 
mogelijke gezondheidseffecten) verdienen zij extra beschermende maatregelen. 
Bij de beoordeling en uiteindelijke afweging vraagt de commissie niet alleen  

aandacht voor de kosten en baten van beheersmaatregelen, maar expliciet ook 
voor de maatschappelijke kosten en baten van de milieubelastende activiteiten 
zelf, zoals ook bepleit in nationale en internationale procedures voor risicobeoor-
deling en besluitvorroing.16•20  In het algemeen besteedt het kader weinig aan-
dacht aan de bestuurlijke dimensies van het proces zelf. Op dit punt verdient het 
aanvulling. 

Al met al is de commissie van mening dat het Beoordelingskader Gezondheid en 
Milieu goed bruikbaar is om informatie over de risico's van milieufactoren te 
verzamelen en bespreken met belanghebbenden, maar op zichzelf geen garantie 
biedt op een goed afwegings- en besluitvormingsproces. 

2.3 	Internationaal afwegingskader risicobeleid 

In 2005 heeft de International Risk  Governance Council  (IRGC) een conceptueel 
kader ontwikkeld voor het maken van afwegingen voor het participatieve risico-
beoordelings- en besluitvormingsproces, waarin een grote plaats is toebedeeld 
aan de maatschappelijke context waarin afwegingen plaatsvinden.11  Dit proces 
wordt in de literatuur aangeduid met de term risk  governance*  en is in het Neder-
lands te omschrijven als 'participatief risicobeleid' of 'zorgvuldig omgaan met 
risico's'. Vooralsnog beperkt de commissie zich hier tot een vereenvoudigde en 
enigszins aangepaste weergave van het IR.GC-kader, zoals die is gebruikt in het 
advies 'Voorzorg met rede' 13  Voor een uitgebreidere weergave verwijst de com-
missie naar bijlage E.2. 

Figuur 1 Schema voor het omgaan met risicovraagstukken naar IRGC 2005.13  

De IRGC  definieert  Mk governance alS: identification, assessment, management and communication 
of risks in a broad context. It includes the totality of actors, rules, conventions, processes and mecha-
nisms concerned with how relevant risk information is collected, analysed and communicated, and 
how and by whom management decisions are taken and impleznented.0  
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In het rechterdeel van het schema ligt het accent op het verzamelen en interprete-
ren van kennis, in het linkerdeel op het beslissen over en het uitvoeren van 
beheersmaatregelen, met een vloeiende overgang van kennisverzameling naar 
besluitvorming. Het participatieve afwegingsproces van risicobeoordeling en 
besluitvorming hijgt zo een dynamisch en iteratief karakter. Dat is in de figuur 
gesymboliseerd door de gestippelde pijlen tussen de diverse stappen. De stap 
benoemen omvat de probleemomschrijving en -afbakening. In deze stap wordt de 
gehele probleemsituatie grondig in kaart gebracht. Door de belanghebbenden al 
in dit stadium bij het proces te betrekken, is de communicatie later in het proces-
gemakkelijker. In de stap verzamelen en analyseren worden de relevante gege-
vens bijeengebracht en geanalyseerd (risk  assessment),  evenals verwachtingen, 
gevoelens, zorgen en waardeoordelen van de betrokken partijen (concern  assess-

ment).  In de stap karakteriseren worden alle gegevens samengevat om de besluit-
vorming te faciliteren. Deze stappen omvatten tezamen de risicobeoordeling 
(risk  evaluation),  inclusief het in kaart brengen en analyseren van de diverse han-
delingsopties om de risico's te beperken. 

De volgende stappen vormen de afweging en besluitvorming. In de stap 
beoordelen en beslissen oordelen en besluiten beleidsmakers over de beste han-
delingsoptie. Daarbij worden de maatschappelijke dimensies van de gewenste en 
mogelijk ongewenste gevolgen van elke voorgestelde beheersmaatregel onder-
zocht en afgewogen aan de hand van de volgende criteria: doeltreffendheid, doel-
matigheid, minimale ongewenste effecten, duurzaamheid, rechtvaardigheid, 
politieke en juridische implementatie, ethische aanvaardbaarheid en publieke 
acceptatie.11  

In de stap beheersen wordt het besluit geimplementeerd. Na implementatie is  
monitoring  nodig van de gevolgen van de beheersmaatregelen;zodat zo nodig 
bijstelling van beleid kan plaatsvinden» 

Centraal in de figuur staat communiceren. Zodra er meerdere partijen betrok-
ken zijn, is communicatie cruciaal voor een transparant en doelmatig proces. 

Kenmerkend voor het IRGC-kader is het onderscheid dat wordt gemaakt in 
de aanpak van vier soorten risicoproblemen, al naar gelang de mate van com-
plexiteit, onzekerheid en ambiguïteit. Het type risicoprobleem bepaalt hoe er 
mee moet worden omgegaan. Zeker bij complexe, onzekere of omstreden 
risico's, adviseert de IRGC om belanghebbenden te betrekken in het proces, aan-
gezien vooral dan de percepties van diverse belanghebbenden erg uiteen kunnen 
lopen (zie bijlage E.2). 

Evaluaties IRGC-kader 

In 2009 heeft de IRGC het kader zelf toegepast op de evaluatie (achteraf) van de 
afhandeling van onder meer het BSE.-probleem en op de gezondheidsrisico's 
van elektromagnetische velden van mobiele telefonie en hoogspanningslijnen.21  
Op basis van deze analyse geeft de IRGC een gedetailleerde beschrijving van de 
tekortkomingen van het risk  governance  proces in de praktijk (zie bijlage E2). 

Het IRGC-kader is ook in Nederland voor een aantal soorten risicoproblemen 
van zeer uiteenlopende aard gebruikt als een analysekader. Zo heeft de Gezond-
heidsraad dit kader in 2008 gebruikt om het proces van voorzorg te beschrijven 
en te evalueren bij de risico's van nanodeeltjes, de gevolgen van foliumzuur-
verrijking van brood en de risico's van Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie 
(ICSI)» Meer recentelijk is het IRGC-kader toegepast voor een analyse van de 
uitbraken van Q-koorts en het Schniallenbergvirus.n 

Behalve voor de hiervoor beschreven analyse van praktijkvoorbeelden is het 
IRGC-kader ook gebruikt om beleidsprocedures te evalueren, bijvoorbeeld vo or 
de bestrijding van infectieziekten of het zorgvuldig omgaan met veehoude-
rijen.22-24  Zo concluderen de auteurs dat het huidige afwegingskader voor infec-
tieziektenbestrijding al veel elementen van het IRGC-kader bevat, maar dat het 
vooral op een intuïtieve manier wordt gebruikt. Een aantal elementen zou nog 
aan het infectieziektenkader kunnen worden toegevoegd, zoals aandacht vo or de 
zorgen van belanghebbenden. 

Oordeel commissie over bruikbaarheid IRGC-kader 

Het TRUC-kader is ontwikkeld binnen de context van de risicobeoordeling en 
-besluitvorming (risk  governance)  en is internationaal toepasbaar gebleken als 
analysekader voor risicovraagstukken. De commissie beveelt wel aan om al in de 
fase van de risicobeoordeling de mogelijke gevolgen te onderzoeken van ener-
zijds de milieubelastende activiteiten en anderzijds de voorgestelde maatregelen 
en daarbij zowel de risico's en zorgen, als de voordelen te benoemen (risk benefit 
analyse). Op basis daarvan zijn handelingsopties beter op effectiviteit en propor-
tionaliteit te wegen. Het IRGC-kader legt de nadruk op het proces van de com-
plexe afweging. Meer dan het Nederlandse Beoordelingskader is het IRGC-kader 
een procedureel kader voor goede besluitvorming over maatregelen die genomen 
kunnen worden om risico's te beperken, met extra aandacht voor de verwachtin-
gen, gevoelens, zorgen en waardeoordelen van de betrokken partijen. Een sterk  

SSE: bovine spongiform encephalopailly (gekkekoeienziekte).  
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Van Beoordelingskader tot Afwegingskader 

Het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu heeft zich bewezen als een 
geschikt hulpmiddel ter voorbereiding van het maken van afwegingen, zowel 
landelijk als lokaal. Een goede afweging zou zich volgens de commissie echter 
niet moeten beperken tot een inhoudelijke beoordeling en bespreking van 
risico's. Een aanvulling van het kader met een praktische handreiking voor het 
proces van de afweging en besluitvorming zelf, zou dit instrument breder inzet-
baar maken als 'Afwegingskader gezondheid in omgevingsbeleid'. De commis-
sie adviseert daarvoor met name gebruik te maken van het afwegingskader van 
de International Risk  Governance Council.  Ze vraagt daarbij niet alleen aandacht 
voor een afweging van de kosten en baten van maatregelen, maar ook van de 
maatschappelijke kosten en baten van de milieubelastende activiteiten zelf. Van 
belang is vooral de verdeling van kosten en baten tussen verschillende sociaal-
economische groepen. Voor het systematisch in beeld krijgen van de invloed van 
ruimtelijke ontwikkelingen en planvorming op de gezondheid kunnen ook 
diverse instrumenten voor  Health  Impact  Assessment  behulpzaam zijn (voor 
enkele voorbeelden: zie bijlage E.4). Daarin wordt zowel aandacht besteed aan 
de nadelige als aan de positieve gezondheidseffecten. 

Handreiking voor de praktijk 

Door de komst van de Omgevingswet zullen decentrale overheden meer dan nu 
zelf gezondheidsaspecten moeten meewegen in hun omgevingsbeleid. De com-
missie vraagt zich af in hoeverre decentrale overheden op dit moment voldoende 
geëquipeerd zijn om een dergelijk afwegingsproces inhoudelijk en procedureel 
goed uit te voeren. De commissie beveelt dan ook aan een handreiking voor het 
gebruik te ontwikkelen. Uit de evaluatie van het Beoordelingskader kwam de 
behoefte aan een handleiding ook al naar voren. In het volgende hoofdstuk gaat 
zij hierop verder in. 

punt van het lRGC-kader vindt de commissie dat het niet zozeer een lineair pro-
ces is, maar meer een reeks van onderwerpen, waaraan in een iteratief reflectie-
proces aandacht besteed moet worden. Bovendien is het een bruikbaar 
instrument om beleidsprocessen achteraf mee te evalueren. Door van fouten te 
leren kunnen afwegirtgsprocessen gaandeweg verbeteren, bijvoorbeeld door 
meer aandacht te besteden aan risicoperceptie en  monitoring  van blootstelling. 
De commissie ziet kansen om het IRGC-kader in de toekomst te gebruiken voor 
een intensievere uitwisseling tussen beleidsmakers, belanghebbenden en deskun-
digen. 

Oordeel commissie over beperkingen IRGC-kader 

De 'ideaaltypische' procesbeschrijving brengt met zich mee dat het IRGC-kader 
tamelijk abstract en generiek is, waardoor het niet zonder meer geschikt is om toe 
te passen in de praktijk van het meewegen van gezondheid in milieu- of omge-
vingsbeleid. 

2.4 	Afwegingskaders: overeenkomsten en verschillen 

De commissie constateert grote overeenkomsten tussen het Beoordelingskader 
uit 2003 en het rRGC-kader uit 2005 als het gaat om de risicobeoordeling. Dat is 
ook niet verwonderlijk omdat ze beide zijn gebaseerd op de toenmalige inter-
nationale procedures voor risicobeoordeling en besluitvorming, zoals ook al 
beschreven in de beleidsnota Nuchter omgaan met risico's' uit 2004.20  In bijlage 
E.3 is een schematische weergave opgenomen van een vergelijking tussen de 
besproken afwegingskaders. Het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu 
besteedt vooral aandacht aan de eerste stappen van het IRGC-kader ons tot een 
goede risicobeoordeling te komen, maar nauwelijks aan de laatste stappen van de 
uiteindelijke afweging en besluitvorming. 

2.5 	Conclusies en aanbevelingen 

De commissie concludeert dat er voor het omgaan met vraagstukken over de 
gezondheidsrisico's van milieufactoren geen geheel nieuw afwegingskader nodig 
is. De commissie doet de volgende aanbevelingen om bestaande kaders in de 
lokale praktijk vaker en beter te gebruiken. 
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Hoofdstuk 3 

Zorgvuldig afwegen 

In het vorige hoofdstuk concludeerde de commissie dat bestaande kaders in 
beginsel goed bruikbaar zijn voor de afweging van gezondheidsaspecten in 
milieu- of omgevingsbeleid. Daarbij gaat het enerzijds om het omgaan met maat-
schappelijke onrust over gezondheidsrisico's in de leefomgeving en anderzijds 
om het beoordelen van de (voorwaarden voor) inpasbaarheid van nieuwe techno-
logieën, stadsvernieuwing of wijkinrichting. In dit hoofdstuk gaat de commissie 
in op de inhoudelijke en procedurele voorwaarden voor een goede afweging, op 
de benodigde handreiking voor de toepassing van de bestaande afwegingskaders 
en op de sturing die nodig is vanuit de rijksoverheid. 

3.1 	Criteria en waarden bij het afwegingsproces 

Een goed afwegiiagsproces voldoet aan de volgende criteria: het is participatief, 
gericht op consensus, verantwoordelijk, transparant, responsief (met oog voor 
maatschappelijke behoeften), rechtvaardig (met oog voor meest kwetsbaren), 
doeltreffend, doelmatig en legitiem. 25  Deze criteria overlappen deels met de door 
de lRGC gehanteerde criteria (zie 2.3). 

De commissie is van mening dat bij het maken van afwegingen recht moet 
worden gedaan aan een verscheidenheid aan relevante inhoudelijke en procedu-
rele waarden. 
• Inhoudelijk gaat het om waarden als: bescherming en bevordering van 

gezondheid; rechtvaardige verdeling van lusten en lasten, kansen en bedrei- 
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gingen; respect voor individu en gemeenschap; kwaliteit van leven; natuur-
waarden; en economische of maatschappelijke baten. 

• Procedureel gaat het onder meer om: legitirniteit en redelijkheid; transparan-
tie en publieke verantwoording; participatie van belanghebbenden; en een 
heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen decentrale en centrale over-
heid. 

3.2 	Handreiking voor een evenwichtig en rechtvaardig afwegingsproces 

Om decentrale overheden goed toe te rusten om gezondheidsaspecten mee te 
wegen in hun omgevingsbeleid is een handreiking nodig. Deze zou volgens de 
commissie de kracht van beide in het vorige hoofdstuk besproken kaders kunnen 
benutten. Concreet komt dit neer op een aanvulling van het Beoordelingskader 
Gezondheid en Milieu met een beschrijving van de laatste stappen in het proces 
van de afweging van en besluitvorming over mogelijke maatregelen. Deze stap-
pen zijn uitgebreid beschreven in het IRGC-kader, dat als inspiratiebron kan fun-
geren. Belangrijke aspecten zijn het bepalen van doel, doelgroep, criteria en 
werkwijze van het afwegings- en besluitvormingsproces. 

Een integrale afweging omvat volgens de commissie meer dan een inhoude-
lijke beoordeling en bespreking van de risico's en besteedt bijvoorbeeld ook aan-
dacht aan de maatschappelijke context van de besluitvorming. Uit het 
programma Risico's en verantwoordelijkheden van het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties komt naar voren dat het niet zozeer de  nit-
komsten van risicorekensommen zijn die beleving en acceptatie van 
gezondheidsrisico's bepalen.26  Factoren die de risicoperceptie meer beïnvloeden, 
zijn juist veelal allerlei morele aspecten rond risicogenererende activiteiten, zoals 
de betrokkenheid en autonomie van bewoners en andere belanghebbenden, de 
verdeling van lusten en lasten, het maatschappelijk nut van de risicodragende 
activiteiten of de beheersbaarheid. In de praktijk wegen argumenten als ongerust-
heid en onrechtvaardigheid nogal eens zwaarder dan de meer kwantitatieve 
aspecten van de risicobeoordeling, zoals de kans op en de aard en omvang van 
mogelijke gezondheidseffecten.27  Elementen die in een handreiking extra aan-
dacht verdienen, zijn daarom: 
• Rechtvaardigheid: de verdeling van lusten en lasten van risico's en van 

beheersmaatregelen moet fair zijn, waarbij stapeling van risico's bij achter-
standsgroepen zo veel mogelijk wordt vermeden (zie 4.1). 

• Kansen: naast mogelijkheden voor gezondheidsbescherming is het belangrijk 
ook kansen voor gezondheidsbevordering te benoemen en af te wegen (zie 
4.3). 

• Proportionaliteit: milieubelastende activiteiten en beheersmaatregelen moe-
ten in een redelijke verhouding staan tot de maatschappelijke baten en kosten 
die ermee gepaard gaan. 

• Voorzorg: bij onzekerheden over risico's verdient het aanbeveling om uit 
voorzorg maatregelen te nemen om eventuele nadelige gevolgen te verrnij-
den.23  De commissie adviseert deze voorzorgsstrategie in eerste instantie uit 
te werken voor kwetsbare maatschappelijke groepen, zoals kinderen, zieken 
of mensen een lage sociaaleconomische status in probleem:  of achterstands-
wijken. Ook kunnen beheersmaatregelen uit voorzorg worden overwogen als 
belanghebbenden bepaalde risico's als onacceptabel waarderen. 

3.3 	Good governance 

De nieuwe Omgevingswet stelt dat participatie nodig is. Hoe die ingevuld moet 
worden, formuleert de wet niet. De commissie gaat hier nader in op het belang 
van participatie en hoe belanghebbenden beter bij het afwegings- en besluitvor-
mingsproces betrokken kunnen worden  (good governance).  

Belang van participatie 

Participatie draagt bij aan de kwaliteit van de kennis vanuit meerdere perspectie-
ven: de inbreng van ervaringskennis en ideeën van direct betrokkenen kan 
besluiten beter maken. Daarnaast draagt het betrekken van belanghebbenden in 
de ontwikkeling of uitvoering van (lokaal) beleid bij aan de legitimiteit van en 
het draagvlak voor het afwegings- en besluitvormingsproces. 

Goede participatie 

Voorafgaand aan het participatieproces is een gedegen analyse van het sociaal-
economische en politieke krachtenveld en kennisnetwerk nodig. Deze moet ant-
woord bieden op de vraag wie mag, moet of kan meedoen: alle partij en die 
betrokken zijn als getroffene, hoogrisicogroep, vervuiler, deskundige of anders-
zins belanghebbende. Het gaat dan bijvoorbeeld om omwonenden, al dan niet 
ondersteund door non-gouvemementele organisaties (ngo's), bedrijven en hun 
landelijke koepels, regionale gezondheids- en milieudiensten, wetenschappers en 
media. 

Een afwegingskader moet een helder standpunt bevatten over wat met partici- 
patie wordt beoogd: wat mag, moet of kan de impact zijn van dat participatieve 
proces op de uiteindelijke afweging? Het algemene belang kan immers niet alleen 
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door direct betrokkenen worden bepaald. In dit soort afwegingen hebben (demo-
cratisch gekozen) bestuurders hun eigen verantwoordelijkheid. Juist op deze 
punten van verwachtingsmanagement kan rijksondersteuning van gemeenten, 
provincies en waterschappen bijdragen aan de kwaliteit van de participatie bij het 
meewegen van gezondheid in milieu- of omgevingsbeleid. Het proces van partici-
patie blijkt in de praktijk minstens zo belangrijk voor de uiteindelijke afweging 
als de uitkomsten van een risicobeoordeling. Voor het verder vormgeven van een 
goed participatieproces verwijst de commissie naar de activiteiten van IenM over 
burgerparticipatie, als vervolg op het programma Bewust omgaan met veiligheid 
en naar de Leidraad Stakeholderparticipatie voor het Milieu- en Natumplan-
bureau.28  

Empowerment  

Risicocommunicatie en handelingsperspectief 

Bij communicatie over omgevingsrisico's gaat het niet alleen non het betrekken 
van getroffenen en vervuilers bij het nadenken over overheidsmaatregelen. Het is 
ook van belang dat zij informatie krijgen over hoe zij zelf eventuele blootstelling 
kunnen beperken of vermijden. Het bieden van handelingsperspectief past 
ook bij de verschuiving van verantwoordelijkheden van overheid naar andere 
partijen. Gedragsadviezen om gezondheidsrisico's te reduceren of gezond gedrag 
te bevorderen, kunnen betrokkenen ook meer grip geven op de onzekere situatie 
en zo bijdragen aan het herstel van vertrouwen in verantwoordelijke instanties.31  
De commissie benadrukt dat het proces van participatie de overheid niet van de 
verantwoordelijkheid ontslaat om de gezondheid van in het bijzonder kwetsbare 
groepen meer te beschermen en te bevorderen (zie hoofdstuk 4). 

Mensen verschillen zeer in de mate van blootstelling aan gezondheidsbedrei-
gende activiteiten en omstandigheden, en in de mate waarin ze zich daartegen 
teweer kunnen stellen (veerkracht, ook wel  resilience).  Een probleem is dat niet 
alle hoogrisicogroepen deelnemen in de discussie en besluitvorming over maat-
regelen. Daarom pleitte de commissie er eerder voor om rechtvaardigheid expli-
ciet te betrekken in de afwegingen. Dat kan betekenen dat in situaties waarbij 
mensen zich niet bewust zijn van eventuele gezondheidsrisico's, een 'uitgelokte 
participatie' gewenst is. Met andere woorden: zelfs als de vraag niet manifest is, 
moet het algemene publiek worden betrokken bij het afwegingsproces en moet 
de vraag naar participatie uitgelokt en gecreëerd worden  (empowerment).  Als dat 
lastig blijkt, zal de overheid helder moeten verantwoorden op wat voor wijze de 
belangen van hoogrisicogroepen een plaats krijgen in de besluitvorming. In het 
bijzonder achterstandsgroepen kunnen zich minder effectief verweren tegen een 
slechte milieukwaliteit in de buurt, mede doordat inspraakprocedures niet voor 
iedereen goed zijn te volgen. 29  Door de afnemende overheidsregulering kunnen 
dan verschillen in de milieukwaliteit van de woonomgeving en mogelijk ook ver-
schillen in gezondheid tussen sociaaleconomische groepen worden vergroot. In 
een recent advies wijst ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op de 
beperkingen van onvolledige en niet-representatieve participatie: het SCP vraagt 
onder meer aandacht voor de borging van het belang van toekomstige generaties, 
die — evenals toekomstige bewoners van een te ontwikkelen gebied — per defini-
tie niet `am tafel' zitten.30  

3.4 	Verantwoordelijkheden van het Rijk 

De verschuiving van verantwoordelijkheden onder de nieuwe Omgevingswet 
brengt voor de rijksoverheid een regie-, voorbereidings- en ondersteunings-
opgave mee. De regierol bestaat erin duidelijkheid te verschaffen over en toe te 
zien op wie waarvoor verantwoordelijk i5.32  Om lokaal een goede afweging te 
kunnen maken is het ook van belang dat de betrokkenheid van regionale diensten 
als de GGD en de Omgevingsdienst is gewaarborgd.33  De centrale voorberei-
dings- en ondersteuningsrol bestaat erin de andere betrokken overheden een 
leidraad te bieden om het participatieve afwegings- en besluitvormingsproces 
transparant, doelm2tig en doeltreffend te kunnen organiseren. Het is effectief, 
noch efficiënt als alle decentrale overheden daarvoor zelf instrumenten, procedu-
res en organisatievormen gaan ontwikkelen. Dat kan beter op landelijk niveau 
gebeuren. De ondersteunende rol bestaat niet alleen in de ontwikkeling van 
instrumenten en procesarchitectuur, maar ook in de ontwikkeling van een goede 
`kennisinfrastructuur': een samenwerkingsverband gericht op kennisuitwisseling 
tussen onderzoek, beleid en praktijk. Een dergelijke infrastructuur is enerzijds 
geworteld in het internationale wetenschappelijke kennisveld en anderzijds aan-
gesloten op de lokale informatiebehoefte. Daarbij hoort het waarborgen van de 
technisch-inhoudelijke, medisch-milieukundige kennis voor een goede afweging 
(bijvoorbeeld kennis over dosis-effectrelaties in diverse populaties) én kennis 
omtrent doelmatigheid en doeltreffendheid van organisatie en procesgang. Deze 
kennis is nu nog niet centraal belegd en vereist een goede vraagsturing vanuit het 
Rijk. 
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3.5 	Conclusies en aanbevelingen 

Met de Omgevingswet wordt beoogd een veilige en gezonde fysieke leefomge-
ving te bereiken en in stand te houden met meer ruimte voor lokale afwegingen 
in samenspraak met belanghebbenden. Dat ontslaat de rijksoverheid echter niet 
van de verantwoordelijkheid voor de regie, voorbereiding en ondersteuning bij 
het lokale gebruik van een afwegingskader ten behoeve van zorgvuldige besluit-
vorming  (good governance).  Daartoe formuleert de commissie de volgendenan-
bevelingen. 

Handreiking voor lokale afwegingen 

Om de decentrale overheden te ondersteunen bij een goed afwegingsproces 
beveelt de commissie aan een handreiking te laten ontwikkelen. Deze kan de 
sterke punten van het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu en het IRGC-
kader benutten. Een belangrijk onderdeel van een dergelijke handreiking is een 
leidraad voor de vormgeving van de noodzakelijke participatie, niet alleen om 
belanghebbenden mee te laten denken over maatregelen, maar ook om hen te 
informeren over hoe zij zelf risico's kunnen beperken of vermijden. Een aan-
dachtspunt daarbij is het betrekken van groepen die minder geneigd zijn om deel 
te nemen in de discussie en besluitvorming over maatregelen, zoals mensen met 
een lage sociaaleconomische status. De commissie beveelt aan om de werkwijze 
voor een participatief afwegingsproces, zoals beoogd met de Omgevingswet, 
expliciet lilt te werken bij Algemene Maatregel van Bestuur. 

Digitale én personele ondersteuning 

Voor de digitale ondersteuning van de Omgevingswet wordt gewerkt aan een 
Digitaal Stelsel Omgevingswet  (DSO):  een infrastructuur waarin alle (gevali-
deerde) informatie over de leefomgeving op eenduidige wijze wordt ontsloten. 
Onderdeel van het  DSO  zijn verschillende thematische 'informatiehuizen'. Ste-
ven is om in 2024 alle informatie voor besluiten met rechtsgevolgen geografisch 
beschikbaar te hebben. De commissie suggereert om voor het maken van afwe-
gingen digitale ondersteuning te realiseren in de vorm van een 'Afwegingshuis'. 
Eerdergenoemde handreiking kan onderdeel uitmaken van zo'n informatiehuis. 
Doel daarvan is om deskundigen binnen de overheid te scholen in en te onder-
steunen bij afwegingsprocessen. Naast digitale ondersteuning vindt de commis-
sie ook personele ondersteuning noodzakelijk, enerzijds voor het professioneel  

begeleiden van lokale afwegingsprocessen en anderzijds voor het inhoudelijk 
ondersteunen van belanghebbenden. De commissie ziet hier ook een belangrijke 
rol voor de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en beveelt aan dat 
deze ri artoe ook vanuit het Rijk worden gestimuleerd. 

Onderdeel van de verantwoordelijkheid van de overheid is de bepaling- welke 
gezondheidsdoelen worden nagestreefd, zoals de mate van gezondheidsbescher-
ming en de kansen voor gezondheidsbevordering. De sturing die dit vanuit het 
Rijk behoeft, is onderwerp van hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 4 
Centrale sturing op gezondheidswinst 

De staatssecretaris heeft in de Tweede Kamer de ambitie uitgesproken om te 
komen tot een `basisbeschermingsniveau' van de gezondheid en op langere 
termijn tot een kwaliteit van de leefomgeving met niet meer dan een 'verwaar-
loosbaar klein nadelig gezondheid.seffect'. Met het oog daarop vroeg de staats-
secretaris aan de Gezondheidsraad in hoeverre een afwegingskader hieraan kan 
bijdragen. In het dagelijks leven van mensen moet gezondheid vaak worden 
afgewogen tegen andere waarden, zoals geluk, rechtvaardigheid, vrijheid, wel-
vaart, werkgelegenheid, enzovoorts. Een `afwegingskader gezondheid in milieu-
beleid' schetst weliswaar de noodzaak om gezondheidsaspecten mee te wegen, 
maar geeft geen garantie op het realiseren van de geformuleerde gezondheids-
doelen. In dit hoofdstuk bespreekt de commissie wat ervoor nodig is om gezond-
heidswinst te behalen via omgevingsbeleid. 

4.1 	Gezondheidsbescherming via omgevingsbeleid 

Het RIVM heeft berekend dat gemiddeld zo' a zes (drie tot twaalf) procent van de 
totale ziektelast in Nederland is toe te schrijven aan specifieke omgevingsfactoren 
als fijn stof en geluidsbelasting; na roken bepalen deze factoren de ziektelast van 
alle bestudeerde risicofactoren het meest.° Mede rinrom is de beleidsambitie 
geformuleerd om de nadelige gezondheidseffecten die ontstaan door de leefom-
geving terug te dringen. 
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In de berekende ziektelast door omgevingsfactoren is echter slechts een 
beperkt aantal gezondheidseffecten opgenomen. Omgevingsfactoren kunnen een 
breed spectrum van gezondheidseffecten veroorzaken: van de eerste (vroege) 
biologische of biochemische effecten, via subklinische — lichamelijk nog niet 
merkbare — gezondheidsschade, tot gezondheidsklachten, aandoeningen en 
sterfte.4  In een recente berekening van de  WHO,  waarin meer dan 100 aandoe-
ningen en letsels zijn meegenomen, is de berekende ziektelast door omgevings-
factoren in Nederland zelfs gemiddeld twaalf procent.34  

Daarnaast kan de mens ook indirecte gezondheidseffecten van omgevings-
factoren ervaren, die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Dit betreft bijvoorbeeld 
hinder of stress door geluids- of geurbelasting of ongerustheid over gezondheids-
risico's of gezondheidseffecten die aan milieufactoren worden toegeschreven. In 
lijn met de bredere visie op gezondheid vraagt de commissie daarom naast het 
beperken van de ziektelast expliciet aandacht voor het beperken van hinder en 
voor het herkennen en erkennen van ongerustheid. 

Rechtvaardige verdeling van de ziektelast 

Het huidige milieubeleid concentreert zich vooral op gezondheidsbescherming: 
het beperken van de manifeste risico's met duidelijke ziektelast De zes procent 
ziektelast die in Nederland door het RIVM wordt toegeschreven aan omgevings-
factoren kent een grote variatie. Het betreft een gemiddelde schatting, die voor 
hoogrisicogroepen substantieel hoger kan zijn: door ruimtelijke verschillen in 
blootstelling aan luchtverontreiniging en geluid kan de milieugerelateerde ziek-
telast op sommige woonadressen* (bijvoorbeeld in binnensteden) oplopen tot 
twaalf procent en wordt deze daarmee vergelijkbaar met de bijdrage van roken 
(dertien procent).' Dit soort blootstellingsrisico's treft kwetsbare groepen extra, 
zoals kinderen, ouderen en mensen met beperkingen of een lagere sociaalecono-
mische status. Lagere inkomensgroepen leven gemiddeld in slechtere milieuom-
standigheden dan mensen met een hoger inkomen, met meer verkeersgeluid en 
luchtverontreiniging en aanzienlijk minder groen, en hebben veelal te maken met 
een opeenstapeling van problemen in hun leefomgeving.29  Uit oogpunt van 
rechtvaardigheid verdienen deze groepen extra bescherming in bestuurlijke 
afwegingen met gevolgen voor het leefmilieu. 

Het cumulatieve Milieugerelateerde GezondheidsRisico  (MGR)  is een maat om op lokaal niveau het 
gecombineerde gezondheidseffect van verschillende milieufactoren  nit  te drukken.' 

Compenseren van risico's? 

Een afwegingskader maakt het in principe mogelijk om risico's te compenseren, 
bijvoorbeeld door kansen te benutten voor gezondheidsbevordering (zie 4.3). Uit 
besloten  online  groepsdiscussies blijkt dat in bepaalde risicosituaties compensa-
tie goed kan werken.26  Voorbeelden die betrokken burgers noemden, waren: 
compensatie voor een daling van de woningwaarde, aanleg van speelveldjes of 
een nieuwe weg. De commissie vreest echter dat juist de geprivilegieerde groe-
pen hier goed gebruik van kunnen maken en dat achterstandsgroepen deze kan-
sen onvoldoende kunnen benutten, terwijl ze wel extra risico's krijgen 
toebedeeld. Een andere vorm van compensatie is de 'saldering' van bijvoorbeeld 
de risico's van luchtverontreiniging met een reductie van de risico's van andere 
milieufactoren. Er zijn in de praktijk echter nog geen goede voorbeelden voor 
dergelijke compensatiemechanismen. Ook ontbreekt vooralsnog een bruikbare 
indicator voor integrale omgevingskwaliteit, die gebruikt kan worden om de pro-
portionaliteit van risicosaldering te beoordelen. Kosten-batenanalyses blijken 
daartoe niet zonder meer geschik11,36  Omdat er van overheidswege wel belang-
stelling bestaat voor mogelijkheden van compensatie, al dan niet financieel, 
adviseert de commissie om eerst nader te laten onderzoeken onder welke voor-
waarden en in welke situaties compensatie meer of minder aanvaardbaar of wen-
selijk is, voor welke hoogrisico- of achterstandsgroepen of in welke hoogbloot-
stellingssituaties. Vervolgens zal moeten worden geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van een methode en van kengetallen om de proportionaliteit van risico's en even-
tuele kansen te taxeren. Daarbij komt dat juist voor de meest kwetsbare groepen 
een beperkte gezondheid de mogelijkheden belemmert oin voordelen te behalen 
op andere terreinen, zoals financiële compensatie. Dit sluit aan op de bijzondere 
plaats die gezondheid heeft voor de kwaliteit van leven.36  Deze aspecten zijn 
voor de commissie een reden om op dit moment terughoudendheid te bepleiten 
met het compenseren van risico's. 

4.2 	Gezondheidskundige advieswaarden in Omgevingswet 

Het milieubeleid is erop gericht om de vastgestelde milieulcwaliteitsnormen niet 
te overschrijden en daarmee nadelige gezondheidseffecten van milieufactoren 
terug te dringen en zo gezondheidswinst te behalen. 
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Nagenoeg alle ziektelast onder de norm 

Aangezien wettelijke normen niet alleen zijn vastgesteld op basis van weten-
schappelijke gegevens over effecten op de gezondheid, maar ook op basis van 
economische of andere maatschappelijke overwegingen, kunnen er ook onder de 
norm nadelige gezondheidseffecten optreden.' Een andere reden voor mogelijke 
gezondheidsschade onder de norm is dat de normstelling voor de omgevings-
kwaliteit nog onvoldoende rekening houdt met een opeenstapeling van risico's 
(cumulatie van blootstelling en mogelijke gezondheidseffecten), terwijl die zich 
in de praktijk wel voordoet. Over de stand van kennis over diverse methoden en 
technieken die voor de beschrijving en beoordeling van cumulatieve risico's 
worden gebruikt, zal de Gezondheidsraad separaat adviseren. 

De staatssecretaris verstaat in haar adviesaanvraag onder gezondheidswinst 
vooral het beperken van de nadelige gezondheidseffecten van milieugerelateerde 
factoren. Daarmee worden de doelen vooral het beperken van de ziektelast door 
luchtverontreiniging en geluidsbelasting. Op deze terreinen treedt in Nederland 
juist relatief veel ziektelast op onder de wettelijke normen: weliswaar wordt er al 
merendeels aan de normen voldaan, maar een 'veilig' niveau van blootstelling 
ligt veel lager. Berekend op basis van de normoverschrijdingen in 2014 voor fijn 
stof en stikstofdioxide, treedt zelfs meer dan 99,9 procent van de totale ziektelast 
op bij concentraties die voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit.37,38  
Ook voor geluid geldt dat de bijdrage van relatief lage geluidsniveaus aan de 
ziektelast hoog is.39  

De commissie concludeert dat voor relevante omgevingsfactoren als lucht-
verontreiniging en geluidsbelasting de blootstelling van de Nederlandse bevol-
king onder de huidige wettelijke normen verreweg het meeste bijdraagt aan de 
ziektelast. Dat betekent dat het louter voldoen aan wettelijke normen slechts een 
minimale bijdrage levert aan het terugdringen van de ziektelast. 

Gezondheidskundige advieswaarden als prikkel in Omgevingswet 

De ziektelast kan sterker worden teruggedrongen als er een prikkel blijft uitgaan 
van de normstelling. Een mogelijkheid daartoe is om in het Besluit kwaliteit leef-
omgeving bij de Omgevingswet niet — zoals in bet huidige voorstel — uit te gaan 
van de huidige milieukwaliteitsnormen, zoals grenswaarden, maar van gezond-
heidskundige advieswaarden. Lokaal zou dan, na het doorlopen van een afwe- 

Gezondheidskundige advieswaarde (afgeleid door deskundigen op basis van stand van kennis): 
blootstellingswaarde waarbij de kans op het optreden van een nadelig gezondheidseffect naar 
redelijke verwachting nul 
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gingsproces met alle belanghebbenden, gemotiveerd kunnen worden afgeweken 
naar een hogere waarde tot maximaal de grenswaarde. Op deze manier behouden 
decentrale overheden hun bestuurlijke afwegingsruinate, maar is er tegelijkertijd 
een stimulans om gezondheidseffecten beter mee te wegen en daarmee de ziekte-
last in Nederland als gevolg van omgevingsfactoren verder naar beneden te bren-
gen. 

In het kader illustreert de commissie de interactie tussen centrale sturing en 
decentrale afwegingsruimte aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. 

Voorbeelden 

Fijn stof 
De fijnere fractie van fijn stof (PM2.5) is één van de indicatoren voor lucht-
verontreiniging waar Europese normen voor zijn vastgesteld.4  De jaar-
gemiddelde grenswaarde voor PM2.5  is 25 µg per m3. Deze is mede geba-
seerd op een combinatie van technische, politieke en economische haalbaar-
heid. Inmiddels wordt de grenswaarde van PM.,.5  overal in Nederland 
gehaald.33  Het halen van deze norm betekent echter niet dat er geen gezond-
heidsschade door luchtverontreiniging meer is in Nederland. Zelfs nu bijna 
overal wordt voldaan aan de grenswaarde(n), vormt luchtverontreiniging 
nog altijd een groot aandeel van de ziektelast door milieufactoren in Neder-
land.' De door de  WHO  voorgestelde gezondheidskundige advieswaarde is 
10 µg per M3.42  De commissie is daarom van mening dat de gezondheids-
kundige advieswaarde van de  WHO  opgenomen moet worden in de Omge-
vingswet. Decentrale overheden kunnen hiervan alleen gemotiveerd 
afwijken. 

Roet 
De gezondheidskundige inzichten wijzen steeds meer op het belang van roet 
als voor de gezondheid bijzonder relevante indicator van luchtverontreini-
ging. Er bestaat echter geen wettelijke norm voor roet. De commissie is van 
mening dat het de voorkeur verdient om landelijk een gezondheidskundige 
advieswaarde voor roet vast te stellen. Daarvan mag dan lokaal onderbouwd 
worden afgeweken, maar alleen nadat met betrokken partijen een afwe-
gingsproces is doorlopen. In de praktijk zou dit betekenen dat er een lande-
lijke advieswaarde voor roet komt die naar alle waarschijnlijkheid vooral in 
enkele grote steden op een aantal plaatsen nog wordt overschreden, Het 
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merendeel van de gemeenten heeft geen overschrijding en kan goed leven 
met zo'n gezondheidskundige advieswaarde. De steden die er wel 'last' van 
hebben, moeten dan in ieder geval af wegen of ze maatregelen gaan nemen 
of goed kunnen beargumenteren waarom ze afwijken van de gezondheids-
kundige advieswaarde. 

Lood 
De huidige normen voor lood in drinkwater, bodem en voeding zijn geba-
seerd op de maximaal toelaatbare inname van de Joint FAO/WHO Expert  
Committee on Food Additives  (TECFA) uit 1986.43  Op basis van een meta-
analyse van Lanphear (2005) naar de relatie tussen de loodconcentratie in 
bloed en het Intelligentie Quotiënt (IQ), berekende de  European Food 
Safety Authority  (EFSA) dat een orale blootstelling van 0,5 ug / kg / dag 
overeenkomt met gemiddeld circa één IQ-punt verlies bij kinderen. Deze 
blootstelling, die zeven maal lager ligt dan genoemde toelaatbare inname, 
wordt volgens de EFSA al van invloed geacht op de sociaaleconomische 
status en arbeidsproductiviteit. Dat onder het niveau van de huidige milieu-
kwaliteitsnormen aanzienlijke gezondheidsschade optreedt, blijkt uit een 
recent advies van GGD GHOR Nederland naar aanleiding van een RIVM-
rapport over diffuse loodverontreiniging in de bodem.44,45  De GGD conclu-
deert op basis van een TECFA-rapport uit 2010 dat bij kinderen al onder de 
huidige interventiewaarde voor wonen met tuin (530 mg lood/ kg droge 
stof) een verlies van gemiddeld meer dan drie IQ-punten kan optreden.44.46  
Bij blootgestelde groepen heeft dit aanzienlijke effecten. De GGD stelt 
daarom gezondheidskundige advieswaarden voor lood in de bodem voor 
met bijbehorende handelingsperspectieven en gebruiksadviezen voor loca-
ties waar jonge kinderen spelen. De commissie is van mening dat er 
behoefte is aan herziening van de maximaal toelaatbare inname, op basis  
waarvan gezondheidskundige advieswaarden voor bodem, drinkwater en 
voeding zijn af te leiden. Zij vindt het belangrijk om naast de meta-analyse 
van Lanphear ook recentere literatuur te beoordelen over de effecten van 
lood op cognitieve functies van kinderen. Het opnemen van een gezond-
heidskundige advieswaarde voor lood in de bodem in de Omgevingswet kan 
decentrale overheden een handvat bieden bij afwegingen en besluitvorming 
over ruimtelijke ordening, bodemsanering of risicocommunicatie over 
gebruiksadviezen voor hoogrisicogroepen. 

Zoals uit het voorgaande blijkt, is handhaving van de wettelijke rnilieunormen 
veelal onvoldoende om substantiële gezondheidswinst te boeken en kan een 
`basisbescherrningsniveau' alleen worden nagestreefd op basis van gezondheids-
kundige advieswaarden. Door daarnaast ook dynamische 'streefwaarden' te for-
muleren die richtinggevend zijn voor toekomstig beleid, wordt het mogelijk om 
op termijn te streven naar een leefomgeving die niet meer dan een verwaarloos-
baar klein nadelig effect heeft, zoals de staatssecretaris ambieert. De commissie 
is van mening dat de centrale overheid verantwoordelijk is voor het laten aflei-
den van actuele gezondheidskundige advieswaarden en streefwaarden door des-
kundigen. Ze stelt voor om te beginnen met advies- en streefwaarden voor die 
milieufactoren die het meeste bijdragen aan de ziektelast, zoals luchtverontreini-
ging en geluidsbelasting. Eenmaal vastgesteld, pleit ze ervoor om deze waarden 
in de vorm van een instructieregel op te nemen in het Besluit kwaliteit van de 
leefomgeving bij de Omgevingswet. Daarvan is dan alleen gemotiveerd af te 
wijken. 

4.3 	Gezondheidsbevordering via omgevingsbeleid 

De laatste jaren is de manier waarop gezondheid wordt beschouwd in beweging. 
Zo bevatte de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 vier perspectieven 
op de volksgezondheid, met telkens andere maatschappelijke opgaven:47  
• Op en top gezond: iedereen zo lang mogelijk gezond houden en zieken zo 

snel mogelijk beter maken. 
• Iedereen doet mee: kwetsbare mensen ondersteunen en maatschappelijke 

participatie bevorderen. 
• Heft in eigen handen:  autonomic  en keuzevrijheid van de burger stimuleren. 
• Gezonde welvaart: de zorg betaalbaar houden. 

Deze perspectieven impliceren verschillende maatschappelijke opgaven, maar 
zijn niet noodzakelijk strijdig met elkaar. Het tweede perspectief sluit min of 
meer aan bij het begrip 'positieve gezondheid' van  Huber,  waarin functioneren, 
veerkracht en zelfregie centraal staan: 'het vermogen van mensen om zich aan 
te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen van het leven' .7.  Samen met ZonMw heeft de Gezondheids-
raad deze definitie van gezondheid in 2010 geagendeerd op een gezamenlijk 
georganiseerde internationale conferentie.48  
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Bevorderen van veerkracht en zelfregie  

Huber  onderscheidt zes dimensies van positieve gezondheid: lichaamsfuncties, 
mentale functies, betekenisverlening, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappe-
lijke participatie en dagelijks functioneren.K Deze 'dynamische' betekenis van 
gezondheid is ook bruikbaar als gezondheidsdoel voor afwegingen en biedt de 
kans om in het nieuwe omgevingsbeleid aandacht te geven aan gezondheids-
bescherming én gezondheidbevordering. De commissie omschrijft gezondheids-
winst daarom niet alleen als het beperken of vermijden van ziektelast, hinder en 
stress, maar ook als het bevorderen van de veerkracht en eigen regie, in het bij-
zonder voor de kwetsbare en lagere sociaaleconornische groepen in de samen-
leving. Wel is het belangrijk om bij afwegingen deze gezondheid.sulidaging 
helder voor ogen te houden en deze ambitie goed te defuliken in de Omgevings-
visie(s) en -plannen. 

Een kanttekening bij Hubers definitie van positieve gezondheid is dat het 
individualistische karakter — de nadruk op zelfregie en veerlaacht — gezondheid 
bereikbaarder maakt voor hoogopgeleide en welgestelde mensen. Dit is een 
reden te meer om in het omgevingsbeleid aandacht te hebben voor de veerkracht 
van achterstandsgroepen in de samenleving en de sturende rol van de overheid 
daarin te benadrukken. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om actief 
te zoeken naar fysieke én sociale omgevingsfactoren die veerkracht en zelfregie 
bevorderen.5  De commissie denkt vooral aan het bieden van grip op de situatie, 
in de vorm van participatie en handelingsperspectief, zowel op individueel 
niveau als op het niveau van de samenleving, in het bijzonder voor kwetsbare 
groepen. Een voorbeeld dat individuele handelingsmogelijkheden biedt, is het 
beschikbaar stellen van informatie over bijvoorbeeld smog, pollen of zonlcracht. 
Een voorbeeld dat meer invloed heeft op de samenleving als geheel is het bevor-
deren van expertise bij overheden om de fysieke én sociale leefomgeving zo in te 
richten dat ook mensen die kwetsbaar zijn, zoals kinderen, ouderen en mensen 
met beperkingen, zo min mogelijk belemmeringen ervaren en gefaciliteerd wor-
den om volwaardig in de maatschappij te participeren. 

Bevorderen van gezond gedrag  

Kansan  voor gezondheidsbevordering zijn er niet alleen door het bevorderen van 
veerkracht en eigen regie, maar ook door het ondersteunen van gezond gedrag 
(zoals bewegen, buiten spelen) via een optimale inrichting van de leefomgeving, 
met bijvoorbeeld meer groen of het voorrang geven aan lopen en fietsen.49-51  

Het verbreden van het begrip milieu tot het begrip leefomgeving maakt het 
ook mogelijk om in de afweging zowel fysieke als sociale omgevingsmaatrege-
len mee te nemen die de gezondheid bevorderen. Ook hierbij is aandacht voor 
hoogrisicogroepen essentieel. 

4.4 	Conclusies en aanbevelingen 

De commissie constateert dat de ambitie van de staatssecretaris over de bijdrage 
die een afwegingskader kan leveren aan gezondheidsbescherming vooral focust 
op het terugdringen van gezondheidsrisico's, gezondheidsschade of ziektelast via 
normstelling. De huidige normen bieden daarvoor echter onvoldoende bescher-
ming, zeker niet voor het ambitieniveau van de staatssecretaris om op termijn te 
streven naar verwaarloosbaar kleine nadelige gezondheidseffecten. De commis-
sie adviseert daarom om gezondheidswinst niet alleen behalen via gezondheids-
bescherming, maar ook via gezondheidsbevordering. 

Gezondheidskundige advieswaarden in Omgevingswet 

Voor het behalen van gezondheidswinst is meer nodig dan het louter beschikbaar 
hebben van een afwegingsinstrument Het resultaat van een afweging kan 
immers ook minder gezond zijn. Het voldoen aan wettelijke normen — met als 
voorbeeld fijn stof— levert slechts een minimale bijdrage aan het terugdringen 
van de ziektelast, omdat in de huidige situatie nagenoeg alle gezondheidsschade 
onder de norm optreedt. Een groot deel van de Nederlandse bevolking wordt 
immers blootgesteld aan concentraties die tot gezondheidsschade leiden. Daarom 
adviseert de commissie de staatssecretaris om te focussen op gezondheids-
bescherming op het niveau van — regelmatig te actualiseren — gezondheids-
kundige advieswaarden, die niet zelden 6nder de huidige wettelijke norm zullen 
liggen en om die in bet Besluit kwaliteit leefomgeving bij de Omgevingswet op 
te nemen. Hiervan mag dan lokaal gemotiveerd worden afgeweken, nadat er met 
betrokken partijen een gedegen en transparant afwegingsproces is doorlopen. 
Samengevat beveelt de commissie aan om als uitgangspunt voor beleid de 
'gezonde situatie' te nemen, waarvan alleen na overleg met direct betrokkenen 
en met motivering in minder gezonde richting kan worden afgeweken. 
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Terughoudendheid met het compenseren van risico's 

Als de uitkomst van een lokale afweging is dat wordt afgeweken van een 
gezondheidskundige advieswaarde, wordt enige gezondheidsschade geaccep-
teerd. Dit roept de vraag op in hoeverre deze is te compenseren, bijvoorbeeld 
door het benutten van kansen voor gezondheidsbevordering. De commissie is 
van mening dat hierover nog veel onzekerheden bestaan. Ze beveelt dan ook aan 
om eerst te laten verkennen onder welke voorwaarden en in welke situaties coin-
pensatie meer of minder aanvaardbaar of wenselijk is. Tot die tijd bepleit ze 
terughoudendheid met het compenseren van risico's. 

Positieve gezondheid als doel in Nationale Omgevingsvisie 

Naast het beperken van gezondheidsrisico's is het bevorderen van de gezondheid 
belangrijk. De commissie adviseert de staatssecretaris daarom in de Nationale 
Omgevingsvisie uit te gaan van een brede definitie van gezondheid, waarin ook 
de veerkracht en eigen regie van betrokkenen een plaats hebben. Als een derge-
lijke ambitie wordt nagestreefd, Vormt dat een stimulans om de leefomgeving 
zodanig in te richten dat gezond gedrag, functioneren, veerkracht en eigen regie 
van individuen én gemeenschappen worden bevorderd. Dat betekent dat ook 
mensen die kwetsbaar zijn, zoals kinderen, ouderen en mensen met beperkingen, 
zo min mogelijk belemmeringen ervaren en actief worden ondersteund om vol-
waardig in' de maatschappij te participeren. De commissie vindt het van groot 
belang om daartoe het begrip positieve gezondheid nader te laten uitwerken voor 
het nieuwe omgevingsbeleid. 
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Bijlage 	A 
De adviesaanvraag 

Op 3 februari 2015 ontving de voorzitter van de Gezondheidsraad de volgende 
adviesaanvraag over een afvvegingskader gezondheid in het milieubeleid. 
(kenmerkar. IENM/BSK-2015/11281). 

Gezondheid is altijd een belangrijke drijfveer geweest voor het milieubeleid. Met name in de begin-

jaren daarvan gingen het behalen van milieu- en gezondheidswinst hand in hand: grote stappen zijn 

gemaakt richting schonere lucht, schoner water en verminderde blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 

In de jaren daarna is gezondheidswinst steeds meer een impliciete doelstelling geworden, waardoor 

naar mijn mening het meewegen van gezondheid in het milieubeleid te weinig zichtbaar is geworden 

als meebepalende factor. Omgevingsfactoren vormen echter nog altijd een significante oorzaak van 

de gezondheidslasr. Er is dus alle reden om dit aspect van het milieubeleid hoog op de agenda te 

houden, niet alleen om de gezondheidswinst van het milieubeleid verder te vergroten maar ook om 

tijdig en adequaat op te kunnen treden als nieuwe risico's op gezondheidscbade worden gesignaleerd. 

Tegelijkertijd is de afgelopen decennia in het stelsel van milieuregelgeving een mate van diversiteit 

ontstaan in de manier waarop gezondheid wordt vertaald in beleid en concrete maatregelen, zoals bij-

voorbeeld normen. Die diversiteit is vaak om goede redenen tot stand gekomen, mans bemoeilijkt het 

Zie bijvoorbeeld TEL. Balans van de Leefomgeving 2014: "De totale bijdrage van milieugerelateerde 
factoren aan de totale ziektelast wordt geschat op 4 tot 6 procent.", zie: http althemasites.obl  nil  
bplansvandeleefomgevinS2014/wocontentfuDioads/2014/PBL 2014 Landbouw-en-voedsel Balans 
deel-4 1540.odf 
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zicht op een samenhangend beeld. Bovendien is een directe relatie ressen het, al dan niet overschrij-

den van milieunormen en het zich al dan niet voordoen van gezondheidsschade niet makkelijk te leg-

gen. Deze vraag is actueel ook vanwege de totstandkoming van de Omgevingswet. Het bereiken en in 

stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit is  

din  van de maatschappelijke doelen van die wet en ook vanuit die invalshoek zijn we aan het kijken 

naar mogelijkheden voor een meer samenhangende systematiek. 

Dit alles maakt het niet eenvoudig afgewogen keuzes te maken: waarom het ene vraagstuk wel aan te 

pakken en het andere niet? Waarom in het ene geval zwaardere maatregelen amen of meer budget te 

reserveren dan in het andere? En ook op concreet lokaal niveau: hoe kunnen andere overheden steun 

hebben bij het maken van keuzes die het verschil maken voor de gezondheid van de bevolking? 

Het ontbreekt kortom aan een kader voor coherente afweging van de invloed op de gezondheid, 

zowel in positieve als negatieve zin, dat bruikbaar is bij de vraagstukken waar het milieubeleid mee 

bezig is. 

In de  brier  "Aanpak Modernisering Milieubeleid" gaf ik de Tweede Kamer aan dat ik naast het blij-

ven aanpakken van bekende knelpunten ook nieuwe milieuproblemen — en daarmee mogelijke 

gezondheidsproblemen — vi56r wil zijn, door gezondheid centraal te stellen en een aanpak te  formula-

ren die rekening houdt met de onzekerheden. Ben van de  Reties  die ik daaraan gekoppeld heb, is het 

verbeteren van de vroegsignalering van nieuwe en onzekere risico's. In vervolgdebatten met de 

Tweede Kamer is uitgebreid op het thema gezondheid ingegaan. Daarbij heb ik de ambitie uitgespro-

ken om, voor zover dat via het milieubeleid te realiseren is, tot een basisbeschermingsniveau van de 

gezondheid Is komen. De ambitie op langere termijn is to komen tot een kwaliteit van de leefomge-

ving die niet meer dan een verwaarloosbaar klein negatief gezondheidseffect heeft. Ter voorbereiding 

van het Algemeen Overleg Leefomgeving van 6 november 2014 heb ik met vertegenwoordigers van 

de Gezon clheidsraad  (LL.  Severens, M.C. Kerkhof,  LW.  Dogger en EEG. van Dijk) gesproken over 

deze doelstelling en over de vragen die daarbij rijzen. Mede gesterkt door dat gesprek heb ik de 

Kamer toegezegd om een kader te doen opstellen, dat ons in staat stelt gezondheid in het milieubeleid 

coherent en in de juiste context af te wegen, waardoor keuzes ter zake beter gefundeerd kunnen wor-

den en de kansen op stappen richting verkleinen of vermijden van de gezondheidsbelasting niet 

gemist worden. Met dat kader hoop ik dat we beter in staat zijn om de juiste vragen te stellen, zodat 

we ondanks onzekerheid over een bepaald gezondsheidsrisico toch in staat zijn de meest passende 

middelen in te zetten. Ik heb de Kamer toegezegd daar in mei 2015 op terug te komen. 

Brief van 10 maart 2014, Kamerstukken il, 20 13-2014, 28 663 nt 55. 

De adviesvraag 

Vorig jaar hebben de Minister van Infrastructuur en Milieu en ik een proeve van "een IenM-breed 

afwegingskadeAmiligheid" aan beide Kamers van de Staten-Generaal toegestuurd.Daarmee hebben 

wij, op basis van de adviezen waar ook Uw Raad een actieve bijdrage aan heeft geleverd, meer 

samenhang aangebracht in het adresseren van veiligheid en risico's op diverse beleidsterreinen, en 

het mogelijk gemaakt om bewuster om te kunnen gaan met verschillen en overeenkomsten die zich 

daarbij voordoen. 

De tien uitgangspunten die dat afwegingskader hanteert, hebben ook hun waarde voor het meewegen 

van het gezondheidsaspect in het milieubeleid, maar daarvoor zouden mogelijk nog specifiekere 

accenten gelegd kunnen worden. Daar richt deze adviesvraag zich dan ook op: op welke wijze behoe-

ven de tien uitgangspunten geformuleerd voor het beleidsproces in de risico- en veiligheidsdomei- 

nen 	aanvulling of aanpassing voor het coherent kunnen afwegen van het gezondheidsaspect in het 

milieubeleid? 

Zoals ilc hieronder ook zal benadrukken, is het niet all= de complexiteit van de materie zelf die tot 

deze vraag aanleiding geeft Als afspiegeling van die complexiteit lade afgelopen jaren ook een veel-

heid aan adviezen opgesteld, die op delen van deze vraagstelling ingaan, soms overlappend. Het ana-

lyseren en aanbrengen van samenhang in die rapporten en adviezen (zie punt (f) hierna) zou wat mij 

betreft een  crate  stap kunnen zijn op weg naar een praktische vertaling ervan ten behoeve van liet 

gewenste afwegingskader. 

Om mijn vraag nader te kaderen wil ik u verzoeken om bij het opstellen van uw advies ook de vol-

gende aandachtspunten te betrekken. 

a 	Op welke wijze kan een afwegingskader bijdragen aan het concretiseren en het bereiken van de 

hierboven geschetste ambitie: een basisbeschermingsnivean op kortere termijn en een verwaar-

loosbaar negatief effect op de gezondheid op langere termijn? In dat licht is de meerwaarde van 

het afwegingskader des te groter als het niet alleen voor beleidsvmagstulcken op rijksniveau rele-

vant is, maar evengoed voor bet nemen van concrete beslissingen op lakaal niveau. Kan het 

afwegingskader vervolgens helpen te beoordelen of  eon  gewenst basisbeschermingsniveau 

bereikt wordt, of waar daartoe nog meer maatregelen nodig zijn? Kan bet afwegingskader helpen 

Brief van 18 augustus 2014, Kamerstukken 1, 2013-2014, 32 862, L. 
Ibidem, pagina 6. 

56 	Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid 	 De adviesaanvraag 	 57 



te beoordelen op welke wijze de "niet wettelijk verplichte ruimte" tussen het basisniveau en de 

langetermijndoelstelling van verwaarloosbaar risico stapsgewijze gedicht kan worden? 

b 	Effecten van milieufactoren op de gezondheid zijn zelden direct één op éért causaal te leggen. 

Zeker waar risico's nieuw zijn en/of  wear  wetenschappelijke inzichten nog onzeker zijn, doet 

zich dat voor. In specifieke adviezen besteedt de Gezondheidsraad daar overigens al ruim aan-

dacht aan (zoals recent bijvoorbeeld bij adviezen inzake prenatale blootstelling of elektromagne-

tische velden). Dikwijls gaat het om effecten die op langere termijn niet uit te sluiten zijn. Een 

dergelijk vermoeden van een effect op de gezondheid dat zich wellicht zal gaan voordoen moet 

enerzijds niet leiden tot het bagatelliseren van het probleem (en niets doen), anderzijds niet tot 

het opkloppen ervan en zaaien van paniek (en onnodig ingrijpende maatregelen nemen). In 

wezen gaat het hier om de vraag of het voorzorgsbeginsel voor het gezondheidsaspect in het 

milieubeleid een speciale.uitwerking behoeft. Welk type van overheidsoptreden is passend, welk 

handelingsperspectief kan de burger worden geboden? 

c 	Gezondheid is bij uitstek een punt waar maatschappelijke betrokkenheid als drijvende kracht 

onmisbaar is. Dat werkt twee kanten uit. Als er maatschappelijke zorgen zijn vanwege een ver-

moeden van gezondheidsbeiuvloeding vanuit de leefomgeving, is dat op zich al een reden voor 

de overheid om daar goed  snares  kijken. Omgekeerd kan het op de juiste wijze benadrukken van 

gezondheidswinst de betrokkenheid bij het milieubeleid versterken. Deze interactie impliceert 

een benaderingswijze van de overheid die breder is dan alleen het volgen van wetenschappelijke 

inzichten. De beleving van gezondheidsrisico's kan een factor van grote betekenis zijn. Dit gege-

ven maakt het maken van de juiste afweging Met eenvoudiger, maar zal expliciet in het kader 

meegenomen moeten worden. 

d 	De adviesvraag richt zich op het tot stand brengen van een (verbeterd) afwegingskader, en niet 

op het inhoudelijk adviseren over deelterreinen van het milieubeleid. Wel verzoek ik u bij het 

advies mee te nemen dat het algemeen beeld op dit moment is dat gezondheidswinst in het 

milieubeleid met name te behalen is door verdere verbetering van de luchtkwaliteit en door ver-

mindering van geluidshinder*. Het afwegingskader zou behulpzaam moeten zijn om andere, 

minder evidente vormen van gezondheidsschade door miljeufactoren in vergelijkbare termen op 

waarde te kunnen schatten. 

e 	Er zijn veel raakvlakken met andere beleidsterreinen. Ik verzoek u om daar oog voor te hebben, 

maar tegelijkertijd het advies in deze fase zoveel mogelijk In beperken tot het afwegingskader 

dat nodig is voor het gezondheidsaspect (ten opzichte van andere aspecten zoals het economi-

sche) in het milieubeleid. Het milieubeleid is dus het vertrekpunt. Ook voor het milieubeleidster-

rein zelf overigens vraag ik uw aandacht voor de uitdaging om de diversiteit daarbinnen in één 

afwegingskader zijn plek te geven. Daarbij geef ik als specifiek aandachtspunt mee het wegen 

van gezondheidswinst niet te verengen tot de kans op sterfte, zoals dat bij de onderbouwing van 

Het PEL (zie noot 1) bijvoorbeeld geeft aan dat (van de milieufactoreri) luchtverontreiniging veruit 
de meeste ziektelast veroorzaakt, gevolgd door transportgeluid.  

veal  veiligheids- en milieunormen is gedaan. Is het afwegingskader in staat om  dewiest  van 

gezonde levensjaren een plek te geven? 

Ten slotte zij benadrukt dat deze adviesaanvraag pen op zich staande actie is. De Gezondheids-

rand heeft bijvoorbeeld zelf een aantal onderwerpen in het werkprogramma opgenomen die 

nauw samenhangen met bovengeschetste vraagstukken. Een van de meest relevante daarvan is 

de verkenning van de cumulatie van milieurisico's. Dit is zeker ook voor het gezondheid.saspect 

van het milieubeleid een belangrijk element. De gevolgen van samenloop van verschillende vor-

men van blootstelling, waar het beleid nu nog geen handvat voor heeft, hoort in het 

afwegingskader thuis. Eerder al heeft de Gezondheidsraad adviezen uitgebracht over de identifi-

catie en bescherming van hoogrisicogroepen* en over de sociale aspecten van de leefomgeving 

in relatie tot milieu en gezondheid**. Deze adviezen duiden verschillende aspecten van het gege-

ven dat de leefomgeving op verschillende (groepen van) mensen een verschillende invloed kan 

hebben. In het door mij gewenste kader zouden dergelijke afwegingen een plaats moeten krijgen. 

Tegelijkertijd wordt ook bij het RIVM, in samenspraak met het Ministerie, veel relevant werk 

verzet. ik wijs op het beschikbare onderzoek naar een  "Health  Impact  Assessment",  het verder 

ontwilckelen van een systeem voor het signaleren van nieuwe risico's en dele ontwikkelen mili-

eugezondheidsrisico indicator. Vanwege de nauwe samenhang tussen deze werkzaamheden en 

het advies dat ik u middels deze brief vraag, verzoek iku de bij het RIVM (het Kennis- en Infor-

matiepunt Milieu en Gézondheid) aanwezige kennis en inzichten optimaal bij het opstellen van 

uw advies te betrekken. In dat verband wil ik u ook vragen om in het kader van uw advies te 

bezien in hoeverre het in 2003 door het 12.1VM uitgebrachte'"" "Beoordelingskader Gezondheid 

en Milieu", waar de Gezondheidsraadin 2004 een reactie op  gar'  nog toepasbaar is en — al dan 

niet in geactualiseerde vorm — een bijdrage aan het door mij gevraagde afwegingskader kan leve-

ren, Kuntu ten behoeve van uw advies de samenhang en complementariteit van genoemde 

bestaande en in ontwikkeling zijnde adviezen bezien, en aangeven waar de hiaten zitten voor het 

door mij beoogde afwegingskader?  

lie  verzoek u mij rond 1 april 2015 een eerste analyse met een plan van aanpak voor het vervolg toe te 

brengen, op basis waarvan ik de hoofdlijnen van het advies in wording met de Tweede Kamer kan 

bespreken. In een tweede fase kan dan, naar gelang uw advies, mogelijk een verdieping plaats vinden. 

Hoogachtend, 

(w.g.) 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Mileu 

Wilma J. Mansveld 

http://www.gezondheidsraad.al/sites/default/files/201210.pdf.pdf.  
http://www.gezondheidsraad.nllsites/default/files/201139Leidraad  hoogrisicogroepen.pdf. 
http://rivm.openrepository.cornirivm/bitstream/10029/9029/1/609026003.pdf. 
http://www.gezondheidsraadnI/sites/default/Bles/0403n.pdf.  
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Bijlage 	B 

De commissie en geraadpleegde 
deskundigen 

De commissie afwegingskader gezondheid in milieubeleid: 

• dr. F. Woudenberg, voorzitter 
psycholoog, hoofd cluster leefomgeving, GGD Amsterdam 

• prof. dr. P.  Leroy  
hoogleraar milieu en beleid, Radboud Universiteit Nijmegen 

• prof. dr. M.F. Verweij 
hoogleraar filosofie, Wageningen VR 

• prof. dr.  it  E. Lebret, adviseur 
bijzonder hoogleraar  environmental health  impact  assessment,  Universiteit 
Utrecht;  chief  science  officer integrated  risk  assessment,  RIVM, Bilthoven 

• dr. D. Sijm, adviseur 
hoofd bureau  REACH*,  RIVM, Bilthoven (tot 1 april 2016); 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (sinds 1 april 2016) 

• ing. A.JI-I.M. Dobbelsteen, waarnemer 
IenM, Den Haag 

• drs.  LW.  Dogger, secretaris 
Gezondheidsraad, Den Haag 

• drs. M. Drijver, secretaris 
Gezondheidsraad, Den Haag 

Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen. 
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De Gezondheidsraad en belangen 

Leden van Gezondheidsraadcommissies worden benoemd op persoonlijke titel, 
wegens hun bijzondere expertise inzake de te behandelen adviesvraag. Zij kun-
nen echter, dikwijls juist vanwege die expertise, ook belangen hebben. Dat 
behoeft op zich geen bezwaar te zijn voor het lidmaatschap van een Gezond-
heidsraadcommissie. Openheid over mogelijke belangenconflicten is echter 
belangrijk, zowel naar de voorzitter en de overige leden van de commissie, als 
naar de voorzitter van de Gezondheidsraad. Bij de uitnodiging om tot de com-
missie toe te treden wordt daarom aan betrokkenen gevraagd door middel van het 
invullen van een formulier inzicht te geven in de functies die zij bekleden, en 
andere materiële en niet-materiële belangen die relevant kunnen zijn voor het 
werk van de commissie. Het is aan de voorzitter van de raad te oordelen of 
iemand wel of geen lid kan worden. Een deskundige die geen persoonlijk finan-
cieel m?sr wel een ander, scherp af te bakenen, belang heeft, kan lid worden met 
de beperlcing dat hij buiten de beraadslaging wordt gehouden bij het onderwerp 
waarop zijn belang betrekking heeft. Valt iemands belang niet scherp af te bake-
nen, dan kan de betrokkene soms als deskundige worden geraadpleegd. Deskun-
digen die werkzaam zijn bij een ministerie of een daaronder ressorterende 
organisatie kunnen structureel worden geraadpleegd. Tijdens de installatieverga-
daring vindt een bespreking plaats van de verklaringen die zijn verstrekt, opdat 
alle commissieleden van elkaars eventuele belangen op de hoogte zijn. Voor 
vaste commissies wordt per adviesonderwerp bekeken of er sprake is van moge-
lijke belangenverstrengeling. 

De commissie raadpleegde de volgende deskundigen: 

• drs. B.A.M. Staatsen, epidemioloog, RIVM, Bilthoven 
• ir. T.  Fast, Fast  Advies, Utrecht 

Voor de (andere) deskundigen die deelnamen aan de workshop: zie bijlage C. 

Bijlage 	C 

Workshop `Afwegingskader 
gezondheid in milieubeleid' 

Op donderdag 8 oktober 2015 heeft in Den Haag de Gezondheidsraad Workshop 
`Afwegingskader gezondheid in milieubeleid' plaatsgevonden. Voor deze bijeen-
komst is een multidisciplinair samengestelde groep van een dertigtal deskundi-
gen uitgenodigd. De brief van de Gezondheidsraad met een eerste analyse voor 
een afwegingskader dd 9 april 2015 en een vijftal  pitches  door commissieleden 
en adviseurs hebben daarvoor als input gediend. 

In de ochtend heeft de commissie via een vijftal  pitches  discussiepunten meege-
geven voor een afwegingskader, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Daarbij 
zijn de volgende deelonderwerpen belicht 
• .Ziektelast beperken of veerkracht vergroten? 
• Wat is een aanvaardbaar gezondheidsrisico voor wie? 
• Afwegen van risico's met aandacht voor voorzorg 
• Risicopercepties vroeg delen met diverse disciplines. 
• Hoe organiseer je participatie bij onzekere risico's? 

Rond de middag zijn de deelnemers in een drietal werkgroepen uiteen gegaan om 
over deze punten van gedachten te wisselen. Daarbij is onderzocht in hoeverre de 
bestaande methodieken zijn aan te vullen, te ordenen en te concretiseren tot een 
evenwichtig en bruikbaar afwegingskader. In de namiddag is de opbrengst van de 
werkgroepen plenair teruggekoppeld en gesynthetiseerd. 
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Vragen om richting te geven aan de discussie (naar werkgroep): 

1 	Waarom afwegen (gezondheidsdoel)? 
• Beperken van gezondheidsschade en bevorderen van gezondheid? 
• Welke definitie van gezondheid is hiervoor het meest bruikbaar? 
• Welke maten voor gezondheid zijn doorvoor bruikbaar? 

2 	Wat afwegen (voordelen versus nadelen)? 
• Hoe kunnen risico's adequaat worden ingeschat? 
• Welke rol spelen onzekerheid en voorzorg? 
• Hoe zijn alle voorwaarden te ordenen tot een model? 

3 	Hoe afwegen (effectief en efficiënt)? 
• Wat is en wie zijn nodig om een afwegingskader in de praktijk te laten 

werken? 
• Hoe is praktisch handen en voeten te geven aan een ook lokaal bruikbaar 

kader? 
• Wie stuurt het afweginsproces en wat is de rol van de diverse belangheb-

benden? 

Met de inbreng van de expertise en creativiteit van de deelnemers heeft de 
commissie ideeën opgedaan voor een afwegingskader voor een nieuw omge-
vingsbeleid, waarin gezondheid centraal staat. 

Programma ' 

Workshop Afwegingskader gezondheid in milieubeleid 

Datum 	 donderdag 8 oktober 2015  
Locatie 
	

New  Babylon  Meeting Center, Anna van Buerenplein 29, Den Haag  
Dagvoorzitter 	prof. dr.  LL.  Severens 
09.30— 10.00 uur 	Ontvangst met koffie en thee 
10.00— 10.10  our 	Welkom door prof. Hans Severens, vicevoorzitter Gezondheidsraad 
10.10— 10.20 uur 
	

Adviestraject Afwegingskader, do Fred Woudenberg, commissievoorzitter 
10.20— 10.35 uur 
	Inleiding op een afwegingskader gezondheid in milieubeleid, 

drs.  Sins  Dogger, commissiesecretaris  
10.35 — 11.15 uur 	Pitches  vanuit GR-commissie Afwegingskader gezondheid in nzilieubeleid. 

• Ziektelast beperken of veerkracht vergroten? (1) 
dr. Fred Woudenberg  
Walls  een aanvaardbaar gezondheidsrisico voor wie? (1) 
prof. Marcel Verweij 
Afwegen van risico's met aandacht voor vocnzorg. (2) 
dr. Dick Sijm 
Risicopercepties vroeg delen met diverse disciplines? (3) 
prof. Erik Lebret 
Hoe organiseerje participatie bij onzekere risico's? (3) 
prof. Pieter  Leroy  

11.15 — 11.30 uur 
	

Koffie/thee pauze 
11.30 — 1230 uur 	Reflectie op de  pitches  in drie werkgroepen 
12.30-13.30 uur 	Lunch 
13.30 — 14.15 uur 
	

Aanbevelingen voor de commissie in drie werkgroepen 
14.15— 14.30 uur 
	

Koffie/thee pauze 
1430— 15.15 uur 	Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 
15.15— 15.45 uur 	Discussie, conclusies en aanbevelingen voor afwegingskader 
15.45 — 16.00 uur 	Reflectie op de workshop door prof. Hans Severens, dagvoorzitter 
16.00— 16.30  MIT 
	

Afsluiting met een hapje en drankje  

• cijfer achter de pitch verwijst naar éen van de drie werkgroepen: 
werkgroep 1: Waaronz afwegen? I werkgroep 2: Wat afwegen? I werkgroep 3: Hoe afwegen? 
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Lijst van deelnemers 

Naam 	 werkgroep Organisatie 
De heer dr. L. van  Brea  
De heer drs. M. van Bruggen 
Mevrouw ir.T.  Fast  
Mevrouw dr. L.  Gee=  
De heer dr G. de Hollander 
De heer ir. D. Houthuijs 
Mevrouw prof. dr. M. Koelen 
Mevrouw prof. dr. L  Loots  
De heer drs. A.I. Naarding 
De heer prof. dr. A. Opperhuizen 
De heer prof. dr. W.F. Passchier 
De  hear  prof. dr. A.  Ragas  
De heer prof. dr. W.  Slob  
De heer prof. dr.]. van der Sluijs 
Mevrouw drs. M.J. Theeuwen 
De heer mr. S.M. van der Voet 
Mevrouw dr. M. Zuurbier 

2 	Planbureau voor de Leefomgeving 
2 	RIVM 
3 	Fast Advice  
1 	Gemeente Utrecht 
2 	Planbureau voor de Leefomgeving 
1 	RIVM 
3 	Wageningen  University  
1 	Universiteit van Antwerpen, BelgiB 
3 	Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
2 	Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
2 	Universiteit Maastricht 
3 	Radboud Universiteit en Open Universiteit 
2 	RIVM 
1 	Universiteit van Bergen. Noorwegen 
3 	Provincie Utrecht 
2 	Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
1 	GGD Gelderland-Midden 

Bijlage 	D 

 

Eerste analyse Afwegingskader 
gezondheid in milieubeleid' 

  

Gezondheidsraadscommissie Afwegingskader 

Naam 	 werkgroep Organisatie 
De heer dr. F. Woudenberg 	I 	GGD Amsterdam, voorzitter 
Mevrouw Mg. AJ.H.M. Dobbelsteen 1 	Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
De heer prof. dr. ir. E. Lebret 	3 	Universiteit Utrecht, RIVM 
De heer prof. dr. P.  Leroy 	3 	Radboud Universiteit 
De heer dr. D. Sijm 	 2 	RIVM 
De heer prof. dr. M.F. Verweij 	1 	. Wageningen  University  

Staf Gezondheidsraad 

• Mevrouw dr. A.S.A.M. van der Burght, coördinator Leefomgeving 
• De heer dr. H.F.G. van Dijk, secretaris 
• De beer drs. J.W. Dogger, secretaris 
• Mevrouw drs. M. Drijver, secretaris 
• Mevrouw P. Moekoet, secretaresse 
• Mevrouw M. Schaule Jullens, secretaresse 
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Gezondheidsraad  
Health Council of the Netherlands  

Gezondheidsraad  
Health Council of the Netherlands  

-c  

Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 
Onderwerp 	: Eerste analyse voor afwegingskader gezondheid in milieubeleid 
Ons kenmerk 	: I-1621/15/SD/MD/pm/036-A 
Pagina 	: 2 
Datum 	: 9 april 2015 

Onderwerp 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Bijlagen 
Datum 

: Eerste analyse voor afwegingskader gezondheid in milieubeleid 
: IENIVI/BSK/2015/11281 
: I-1621/15/SD/MD/pm/036-A 
: 1 
:9 april 2015 

In deze brief beschrijf ik om te beginnen in het kort de achtergrond van het afwegingskader voor 
het risico- en veiligheidsbeleid. Vervolgens ga ik in op de verschillen tussen dat beleid en het 
inilieugezondheidsbeleid en schets ik op basis van de hiervoor genoemde inventarisatie welke 
aspecten specifieke aandacht behoeven in een afwegingskader gezondheid in milieubeleid. In een 
later stadium zal ik de uitkomst van de inventarisatie voorleggen aan deskundig= van de raad. In 
deze brief geef ik daar een beknopt plan van aanpak voor. 

Afwegingskader risico- en veiligheidsbeleid  

Geachte staatssecretaris,  

lode  brief `Aanpak Modernisering Milieubeleid' stelt u gezondheid centiaal in het milieubeleid. 
In debatten daarover met de Tweede Kamer heeft u de ambitie uitgesproken om tot een 
`basisbeschermingsniveau'  an  de gezondheid te komen, voor zover dat via het milieubeleid te 
realiseren is. De ambitie op langere termijn is om te bereiken dat de leefomgeving niet meer dan 
een verwaarloosbaar klein nadelig gezondheidseffect heeft Over deze doelstelling heeft u op 6 
november jongstleden ook met de Gezondheidsraad gesproken. Gesterkt door dat gesprek heeft u 
de Kamer toegezegd om een kader te doen opstellen om gezondheid coherent mee te wegen in het 
milieubeleid. Ten behoeve daarvan heeft u de Gezondheidsraad gevraagd te bezien in hoeverre het 
reeds bestaande kader voor omgaan met risico- en veiligheidsvraagstukken bruikbaar is en op 
welke punten dat aanvulling of aanpassing behoeft om te kunnen dienen als kader voor het 
meewegen van gezondheidsaspecten in het milieubeleid. 

Werkwijze 

Om op korte termijn een eerste analyse te kunnen geven, waarom u heeft verzocht, heb ik het 
secretariaat gevraagd in hoeverre eerder uitgebrachte Gezondheidsraadadviezen op het terrein 
van gezondheid en milieu (uit de jaren 1995 tot 2015) inspiratie kunnen bieden voor een 
'afwegingskader gezondheid in milieubeleid' en welke aspecten in de toekomst nader door de raad 
bekeken zouden moeten worden. Daarbij is ook gebruikgemaakt van de kennis en inzichten van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zoals gebundeld in het recente rapport 
`Gezondheid en veiligheid in de omgevingswet'.' De bijlage bevat de opbrengst van deze 
inventarisatie. 

lode  beleidsnota 'Bewust Omgaan met Veiligheid: Rode Draden' (2014) introduceert u een 
afwegingskader voor de omgang met risico- en veiligheidsvraagstukken dat stoelt op een advies 
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).2  De basis van dat 
afwegingskader vormen tien uitgangspunten voor het beleidsproces: 

1 	zorg voor een transparant beleidsvormingsproces 
2 	maak de diverse verantwoordelijkheden expliciet 
3 	weeg de risico's af tegen de maatschappelijke kosten en baten 
4 	betrek de burger in een vroegtij  dig  stadium 
5 	weeg de mogelijke cumulatie van risico's mee 
6 	pas het voorzorgsprincipe toe bij onzekere risico's 
7 	betrek de samenleving en ga in gesprek over emoties en risicopercepties 
8 	benut bestaande kennis om nieuwe risico's vroegtijdig te signaleren 
9 	verbind  security  en  safety  
10 zorg dat innovatie en veiligheid elkaar versterken. 

De eerste vijf uitgangspunten zijn afkomstig uit de kabinetsvisie 'Nuchter Omgaan met Risico's' 
uit 2006.2  De volgende drie zijn gebaseerd op adviezen van de WRR en de Gezondheidsraad over 
voorzorg en uw brief aan de Tweede Kamer over Omgaan met nieuwe risico's. De laatste twee 
uitgangspunten zijn specifiek gericht op bet veiligheidsbeleid. 

De meeste uitgangspunten hebben betrekking op risico's in het algemeen, inclusief 
gezondheidsrisico's door schadelijke milieu-invloeden. Dat maakt deze uitgangspunten zeker 
bruikbaar voor een afwegingskader voor gezondheid in het milieubeleid. Wel bestaan er 
verschillen tussen vraagstukken op het gebied van veiligheid respectievelijk gezondheid en milieu. 
Dat vraagt om andere accenten. 
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Verschillen tussen veiligheids- en milieugezondheidsvraagstukken 

Bij veiligheidsvraagstukken ligt de focus van het beleid primair op het voorkómen van ongelukken 
of rampen met bijvoorbeeld chemicaliëntreinen, industriele installaties, kerncentrales, vliegtuigen 
of waterkeringen. Risico's voor de gezondheid kunnen in dit geval worden voorkomen door 
de kans op blootstelling te reduceren. Daadwerkelijk blootstelling vindt alleen plaats bij een 
ongeluk of ramp, in landen als het onze doorgaans een zeldzame gebeurtenis. Behalve op het 
voorkbinen van een ongeluk of ramp is het beleid gericht op de opstelling van een adequaat 
rampenbestrijdingsplan. Dat beoogt vooral het voorkomen en bestrijden van acute, korte-
termijneffecten bij individuele burgers en van ontwrichting van de samenleving als geheel. Bij 
ongelukken of rampen gaat het doorgaans om acute, hoge blootstellingen die voor iedereen 
schadelijk zijn. De langetermijngevolgen van ongelukken en rampen vallen doorgaans niet binnen 
het veiligheidsdomein, maar binnen het milieudomein. 

Bij milieugezondheidsvraagstukken gaat het veelal om langdurige, lage blootstelling. De aard van 
de toepassing van allerlei gevaarlijke agentia in de samenleving, hun natuurlijke vóárkomen in het 
milieu of hun onbedoelde vorming en uitstoot bij industriële productie- of verbrandingsprocessen, 
maakt een zekere mate van blootstelling vrijwel onvermijdelijk. Risico's zijn hier niet het gevolg 
van een kans op (eenmalige, hoge) blootstelling, maar van daadwerkelijke (meestal langdurige, 
lage) blootstelling. Beleid is erop gericht de blootstelling zo laag te houden dat er geen 
onaanvaardbare, nadelige gezondheidseffecten uit voortvloeien of in geval van kanker, dat het 
risico onder geaccepteerde waarden blijft. De beoordeling van de risico's van lage blootstellingen 
is inherent lastig: er blijven altijd onzekerheden over, zowel in de beoordeling van de blootstelling 
van burgers als in de beoordeling van de toxische potentie van agenda. De langdurige, lage 
blootstelling maakt aandacht noodzakelijk voor verschillen in blootstelling en gevoeligheid tussen 
burgers. 

Eerste analyse voor een afwegingskader gezondheid in milieubeleid 

Vraagstukken op het gebied van milieu en gezondheid kenmerken zich dus ten opzichte van 
veiligheidsvraagstukken door de werkelijk optredende, doorgaans langdurige, maar lage 
blootstelling aan schadelijke agenda. Wat betekent dat voor het afwegingskader? Uit de 
inventarisatie van eerdere Gezondheidsraadadviezen komen als rode draad vijf aandachtspunten 
naar voren die specifiek zijn voor milieugezondheidsvraagstukken, waarop ik hierna inga. 

Formulering van blootstellingsnormen 

Een aandachtspunt bij een afwegingskader voor gezondheid in milieubeleid is de formulering van 
normen voor blootstelling aan mogelijk schadelijke agenda. Milieunormen worden veelal 
gekenmerkt door gebrek aan transparantie.' Zo bemoeilijkt de diversiteit in de normen en de wijze 
waarop deze zijn bepaald het zicht op de gezondheidskundige betekenis van overschrijding van de 
norm.' Transparantie in het hele proces van risicobepaling en risicobeheersing is essentieel, 
aangezien (gebrek aan) vertrouwen in verantwoordelijke instanties een grote rol speelt in de 
risicoperspectieven van betrokkenen. De transparantie kan vergroot worden met een overzicht 
waarin per norm duidelijk wordt wat het beschermingsuitgangspunt is (bijvoorbeeld maYirnaal  
toelaatbaar of verwaarloosbaar risico), wat de gezondheidskundige advieswaarde is en wat de 
onzekerheden zijn in die waarde. Bij normen ter bescherming van werknemers wordt bijvoorbeeld 
onderscheid gemaakt tussen gezondheidskundige advieswaarden, zoals afgeleid door de 
Gezondheidsraad op basis van toxicologische informatie, en wettelijke grenswaarden, waarbij de 
technische (en economische) haalbaarheid is meegewogen. 

Milieunormen kunnen ook een rigide karakter hebben, in de zin dat overschrijding van de 
getalsnorm het risico ontoelaatbaar maalct.3  Dat maakt het lastig om de risico's te kunnen afwegen 
tegen de maatschappelijke kusten en baten. Andere beslisregels zouden soelaas kunnen bieden.' 
Zo zou bij overschrijding van de getalsnorm een uitgebreide en gedetailleerde risicoanalyse of een 
expliciete rechtvaardiging vereist kunnen worden. Daarnaast kan het voor een kosten-
batenafweging behulpzaam zijn om te beschrijven hoe de blootstelling-effectrelatie  emit  ziet 
boven de norm. Dat maakt het mogelijk om te duiden wat de overschrijding van de 
gezondheidskundige advieswaarde betekent: treden er bij een bepaalde overschrijding ernstige 
gezondheidseffecten op of gaat het om beperkte effecten? 

Meer transparantie over de gezondheidskundige betekenis van normen is dus van belang om 
goede beleidsafwegingen te kunnen maken op het gebied van gezondheid in milieubeleid. 

Onzekerheden in risico's 

De langdurige, lage blootstelling waarvan sprake is bij milieugezondheidsvraagstukken vereist een 
andere, veelal complexere risicoanalyse, die vaak behept is met grote onzekerheden. Veelvuldig 
gebruik van rekenmodellen draagt daaraan bij.3  Een andere belangrijke oorzaak van deze 
onzekerheden is het ontbreken van kennis, zowel overdo mate en aard van de blootstelling als 
over de mate waarin gezondheidseffecten optreden. Voor het afwegingskader gezondheid in 
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milieubeleid is van belang dat er aandacht is voor het kwalificeren en kwantificeren van 
onzekerheden. Dat verbetert de risicoanalyse en helpt bij het maken van afwegingen. 

Complicerende factor is dat het bij milieuvraagstukken gaat om cumulatie (stapeling) van 
blootstelling aan meerdere agentia tegelijkertijd en daarmee mogelijk om cumulatie van 
gezondheidseffecten. Dat er interactie bestaat tussen risicofactoren is duidelijk Zo kan 
luchtverontreiniging astma verergeren, in combinatie met leefstijlfactoren (roken) en 
sociaalecononaische omstandigheden (een vochtige woning in een oude stadswijk). Maar wat 
precies de gezondheidskundige betekenis is van cumulatie van milieurisico's en wat dit betekent 
voor beleidsafwegingen is onvoldoende bekend. De raad heeft dan ook in overleg met uw 
ministerie in zijn Werkprogramma 2015 het onderwerp 'cumulatieve risicobeoordeling' 
opgenomen als adviesthema. 

De onzekerheden en het sluipende karakter van eventuele effecten van lage blootstelling, 
maken dat het voorzorgbeginsel in het domein van milieugezondheidsvraagstuldan sterker moet 
worden toegepast dan in het veiligheidsdomein. In het advies Voorzorg met rede heeft de 
Gezondheidsraad beschreven op welke manier invulling gegeven kan worden aan een  strategic  
voor het omgaan met onzekerheden in alle stappen van de beleidscyclus.4  

Voor het afwegingskader gezondheid in milieubeleid betekent dit dat het van belang is om 
onzekerheden zo veel mogelijk te kwalificeren en te kwantificeren en deze mee te wegen bij de 
besluitvorming.  

Monitoring van blootstelling  

Tijdige signalering van blootstelling aan en eventuele schadelijke effecten van (nieuwe) 
milieufactoren wagen om goede monitoring.s  De aanbeveling die de Gezondheidsraad eerder heeft 
gedaan om de  monitoring  te verbeteren, geldt nog onverkort. Zo zou Nederland een voorbeeld 
kunnen nemen aan de biomonitoringsprogramma's die Duitsland en België gebruiken. 

Om onzekerheden te reduceren zou vaker gebruikgemaakt kunnen worden van gerichte 
blootstellingsmetingen in plaats van modelberekeningen." Daarbij kan het gaan om het meten van 
blootstelling als schattingen zeer onzeker zijn (zoals bijvoorbeeld bij blootstelling aan 
bodemverontreiniging of aan gewasbeschermingsmiddelen, situaties waaróver veelal grote 
ongerustheid bestaat), maar ook als er signalen zijn dat er een veranderd gebruik is van een 
toegelaten stof (bijvoorbeeld wanneer een stof wordt gebruikt in babyartikelen). Post marketing 
surveillance is een specifieke vorm van  monitoring,  waarmee bijvoorbeeld bet gebruik van een op 
de markt toegelaten stof nauwlettend kan worden gevolgd of eventueel alsnog optredende nadelige 
gezondheidseffecten snel opgespoord kunnen worden.s  Naar aanleiding van het Gezondheidsraad- 

advies over de risico's van prenatale blootstelling aan stoffen onderzoekt het R1VM de 
mogelijkheden voor het instellen van een dergelijk signaleringssysteem 

Blootstellingsmonitoring is dus van belang voor het bewaken van de blootstelling aan erkend 
schadelijke milieufactoren, het signaleren van blootstelling aan en eventuele effecten van nieuwe 
agentia of het verifiëren van blootstellingsituaties waarover verontrusting bestaat. 

Hoogrisicogroepen 

Omdat het bij gezondheidsvraagstukken meestal gaat om langdurige, lage blootstelling, zijn 
verschillen in blootstelling en in gevoeligheid tussen burgers extra relevant Omgaan met 
hoogrisicogroepen is dan ook een cruciaal onderdeel van een adequaat afwegingskader voor 
gezondheid in milieubeleid. Het advies van de raad uit 2011 over de identificatie van 
hoogrisicogroepen kan daarbij behulpzaam zijn. In dat advies heeft de raad een beoordelingskader 
opgesteld voor de identificatie van hoogrisicogroepen en een afwegingskader voor de omgang met 
geidentificeerde hoogrisicogroepen.1°  De raad heeft destijds aanbevolen om deze kaders in te 
passen in het door het RIVM ontwikkelde Beoordelingskader Gezondheid en Milieu. 

Risicobeleving en risicocommunicatie 

Communicatie over milieurisico's is veelal complexer dan over veiligheidsvraagstukken: het is 
bijvoorbeeld ingewildcelder om de betekenis van het begrip `extra risico op kanker' uit te leggen 
en af te wegen dan het aantal doden bij een ramp. Bij het ontbreken van wetenschappelijke 
informatie over de risico's van lage blootstelling aan lokale milieufactoren zal andere informatie 
een rol gaan spelen in de beleving van de kwaliteit van de leefomgeving en de ervaren gezondheid, 
zoals een eerlijke verdeling van risico's en baten van een risicovolle activiteit of de vrijwilligheid 
van het risico.1  Danlczij de sociale media worden burgers nu sneller met meningen van anderen 
geconfronteerd.' Verwarring en ongerustheid kunnen daardoor sneller ontstaan en mogelijk ook 
worden versterkt. 

Ongerustheid over lokale nulieufactoren kan enerzijds leiden tot chronische stress, met 
nadelige gezondheidseffecten tot gevolg. Daarnaast kunnen mensen (meer) lichamelijke klachten 
ervaren (symptoomperceptie) of in hun omgeving ernstige ziektes waarnemen, die ze dan 
toeschrijven aan lokale milieufactoren, bijvoorbeeld rond zendmasten, hoogspanningslijnen of 
naburige agrarische activiteiten. Deze attributie van gezondheidsproblemen door (lage) 
blootstelling aan lokale omgevingsfactoren maakt de communicatie over milieurisico's extra 
lastig. Het wegwuiven van gezondheidsproblemen door instanties of hulpverleners en het 
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uitvergroten van de ervaren gezondheidsproblemen in de media kunnen een dergelijk proces van 
ongerustheid, chronische stress, symptoomperceptie en -attributie versterken. 

Het inschatten en beheersen van milieurisico's vereist daarom vroegtijdige communicatie met 
alle belanghebbenden over risico's en de onzekerheden die daaraan kleven. Ongerustheid vereist 
extra zorgvuldige communicatie om lichamelijke gevolgen van chronische stress te voorkomen. 

Een advies over deelaspecten van risicocommunicatie en participatie zou kunnen passen in 
het voorziene meerjarige vervolgtraject om het beoogde afwegingskader verder te ontwikkelen.  

Beraadsgroep Volksgezondheid volgt dan tegen het einde van het jaar,Vaarna ik u het 
(brief)advies kan aanbieden. 

Met deze eerste analyse hoe gezondheid is mee te wegen in milieubeleid hoop ik vroegtij  dig  input 
te hebben geleverd voor uw discussie met het parlement en diverse maatschappelijke partners over 
de modernisering van het milieubeleid. 

De uitgangspunten voor het beleidsproces in het risico- en veiligheidsdomeinen vormen een goede 
basis voor een afwegingskader gezondheid in milieubeleid. Vanwege de verschillen tussen de 
beleidsdomeinen, vereisen de uitgangspunten bij milieugezondheidsvraagstulcken een andere 
invulling. Op basis van Gezondheidsraadadviezen op het terrein van gezondheid en milieu uit de 
periode 1995-2015 heb ik hiervan een eerste inventarisatie gemaakt (te vinden in de bijlage). In 
samenhang bezien gaat het om aandacht voor blootstellingsnormen, onzekerheden,  monitoring,  
hoogrisicogroepen en risicocommunicatie. 

Workshop 

De Gezondheidsraad is van plan om deze inventarisatie als input te gebruiken voor een workshop. 
Daarin zal een multidisciplinair samengestelde groep van deskundigen uit het netwerk van de raad 
bespreken op welke punten het bestaande afwegingskader voor het omgaan met risico- en 
veiligheidsvraagstuldcen specifiek aanvulling of aanpassing behoeft om te kunnen dienen als kader 
voor het meewegen van gezondheidsaspecten in het milieubeleid. Uw deelvraagstelling over de 
cumulatie van milieurisico's kan in samenhang worden bezien met de adviesvraag die bij u in 
voorbereiding is. Op basis van de uitkomsten van de discussie zal de raad vervolgens het door u 
gevraagde advies uitbrengen over het afwegingskader gezondheid in milieubeleid. 

Tijdpad 

Ter voorbereiding van de workshop zal ik voor de zomer een kleine ad hoc-commissie instellen. 
Ook zal ik uw ministerie betrekken bij de voorbereiding. De workshop kan dan in het najaar 
plaatsvinden. Afbankelijk van de uitkomsten van de workshop kan de ad hoc-commissie naar 
verwachting na één of twee bijeenkomsten uw adviesvraag beantwoorden. Toetsing door de 
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Afwegingskaders gezondheid 
in milieubeleid 

32 	Gezondheidsraad. Mondiale milieu-Invloed op onze gezondheid. Den Haag: Gezondheidsraad; 2009: 

publicatienr. 2009/15. 

33 	Gezondheidsraad. Briefadvies Gezondheidsrisico's van  lads.  Den Haag: Gezondheidsraad; 2015: 

publicatienr. 2015/02. 

34 	Gezondheidsraad. Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk 

welbevinden. Den Haag: Gezondheidsraad; 2004: publlcatienr. 2004/09. 

In deze bijlage wordt eerst de methodologische context voor een afwegingskader 
beschreven. Vervolgens worden de volgende bestaande kaders beschreven: het 
Beoordelingskader Gezondheid en Milieu van het RIVM en het kader van de 
International Risk  Governance Council  (IRGC). 

E.1 	Methodologische context 

Terwijl `onzekerheid' al veel langer een rol speelt in allerlei afwegingen omtrent 
veiligheids-, milieu-, gezondheids- en andere risico's is onzekerheid vooral in het 
risicobeoordelings- en besluitvormingsproces met diverse partijen (risk  gover-

nance)  een cruciaal element in de afweging van tegenstrijdige waarden en belan-
gen." Het Gezondheidsraadadvies `Voorzorg met rede' gaat daar uitvoerig op in, 
inclusief definities, soorten onzekerheid en handelingsopties.I3  Het betekent in 
elk geval dat we ons meer dan vroeger bewust zijn van het 'sociale constructie-
karakter' van allerlei concepten en geaggregeerde maten voor gezondheid en 
milieu, waarvan DALY's" en vele andere een voorbeeld zijn. Inzake milieu en 
gezondheid komt daar een methodologisch element bij: sommige bestaande 
milieukwaliteitsnormen zijn afgeleid van gezondheidskundige advieswaarden, 
hetgeen overigens niet belet dat ze een afweging zijn tussen die gezondheidslcun-
dige en andere waarden. In andere gevallen zijn bestaande milieukwaliteitsnor- 

DALY: Disability Adjusted We Years. 
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men niet gebaseerd op gezondheidskundige advieswaarden, hetzij omdat ze 
wetenschappelijk niet (ondubbelzinnig) zijn vast te stellen, hetzij omdat ze poli- 
tiek niet zijn overgenomen (fijn stof als bekend voorbeeld). 

  

Kader  International Risk Governance Council (IRGC)  

Oorspronkelijk IRGO-kader 

E.2 	Bestaande beoordelings-  en afwegingskaders 

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu Management Sphere: 
Decision on & Implementation of Actions 

Assessment Sphere: 
Generation of Knowledge 

   

til  IV V  

1 	Hoeveel mensen worden 
er blootgesteld? 

2 	Hoeveel mensen worden 
ziek of krijgen Zachten? 

3 	Ka dit aantal in de 
toekomst veranderen? 

4 	Ligt het risico boven het 
maximaal toelaatbare 
geachte 
niveau? 

5 	Hoe zeker is het verband 
tussen blootstelling en 
gezondheidseffecten? 

Hoe groot jade bijdrage 
van de blootstelling aan 
het totale aantal 
ziektegevallen? 

Om welke ziekten of 
Zachten gaat het, wat 
is bekend over de 
effecten van deze 
vorm van 
blootstelling? 
Welke 
gezondheidseffecten 
brengen omwonenden 
of gedupeerden zelf in 
verband met de 
blootstelling? 

Bij wie 
(risicogroepen?) 
treden de 
gezondheidseffecten 
op? 
Wanneer treden 
gezondheidseffecten 
op? (periodiek, 
incidenteel, 
permanent) 
Is behandeling 
mogelijk? 

Bedreigt het risico het 
gevoel van veiligheid? 

Is het risico vrijwillig 
en/of beheersbaar? 

Zijn er andere redenen 
waarom het risico door 
sommigen als 
onacceptabel wordt 
beschouwd? 

Iv  interventie mogelijk? 
bij bron of ontvanger 
• op Europees, natio-

naal, regionaal, 
lokaal niveau 
economisch, tech-
nisch, ruimtelijk, 
subsidies, juridisch, 
voorlichting 

Welke instanties zijn 
verantwoordelijk voor 
interventie 
maatregelen? Welke 
worden bepleit? 
Hoe effectief zijn deze 
in theorie m.b.t. 
verlaging van 
blootstelling of 
voorkomen van ziekte? 
Hoe effectief zijn ze in 
de praktijk, op wat voor 
termijn zijn er 
resultaten, hoe groot is 
de fraudedruk, is 
handhaving mogelijk? 
toer maatschappelijke 
of politieke druk of is  
dicta  verwachten? 

Kosten en baten 

Is bekend hoeveel 
men over heeft voor 
maatregelen? 

Wat kosten 
maatregelen om het 
risico te vermijden of 
Ie beperken? 

Hoe verhoudt zich dat 
tot andere vormen van 
gezondheidswinst? 

Hebben de 
maatregelengewenste 
gevolgen op andere 
beleidsterreinen? 

Hebben de 
maatregelen 
ongewenste gevolgen 
op andere 
beleidsterreinen? 

Omvang gezondheids- 	Ernst gezondhelds- • Waardering van 
	

Interventie: 
schade 	 effecten 	 effecten of risico's 	mogelijkheden 

of noodzaak 
Noodzaken (Europese) Wat zijn de kosten bij 
normen of voorschriften ongewijzigd beleid? 
tot interventie?  

Pre-Assessment 

• Problem Framing 
• Early Warning 
• Screening 
• Determination of 

Scientific Conventions 

Risk Management 
	

Risk Appraisal 

• • Implementation 
	

Risk Assessment 
• Option Realisation 
	 • Hazard Identification & Estimation 

• Monitoring & Control 
	

• Exposure & Vulnerability Assessment 
• Feedback from Risk Mgmt. Practice 

	
Communication 
	• Risk Estimation 

• Decision Making 
	 Concern Assessment 

• Option Identification & Generation 
	 ▪  Risk Perceptions 

, • Option Assessment 
	

• Social Concerns 
• Option Evaluation & Selection 

	 •  Socio-Economic Impacts 

Tolerability &Acceptability Judgement 

Risk Evaluation 
• Judging the Tolerability 

& Acceptability 
• Need  lor  Risk 

Reduction Measures 

Risk Characterisation 
• Risk Profile 
• Judgement of the 

Seriousness of Risk 
• Conclusions & Risk 

Reduction Options 
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IRGC-schema van vier typen risicoproblemen en hun aanpak 	 Tekortkomingen IRGC-kader in de fase van risicobeoordeling  

Knowledge 
Characterisation 

Management 
Strategy 

Appropriate Instruments Stakeholder 
Participation 

1 	'SiIngle" Fisk 
problems 

RoutIne-based; 
(tolerability/ 
acceptability 
judgement) 

(risk reduction) 

• Applying ›tradmonar decision-making 
• Risk-benellf,analysis 
• Rtsk-risktrade-offs 

• -Mal and error 
• Technical standards 
• Economic Incentives 
• Education. labelling, Information 
• Voluntary agreements 

instrumental 
discourse 

2 Complexity- 
Induced  dak  
problems 

Risk-informed: 
(risk agent and 
causal chain) 

"'" 	Characterising the available evidence 
• Expert consensus seekinglools: 

a 	Delphi or consensus conferencing 
o Meta analysis 
o Scenario construction, etc. 

• Results fed Into routine operation 

Epistemological 
discourse 

Robustness- 
focussed: 
frisk absorbing 
system) 

+. 	Improving buffer capacity of risk target 
through: 

• Additional safety /actors 
• Redundancy and diversity In designing 

safety devices 
• Improving coping capacity 
• Establishing' high reliability organisations 

3 Uncertainty- 
Induced risk 
problems 

Precaution- 
based: 
(risk agent) 

..- 	using hazard characteristics such as 
persistence:ublquIty etc. as proxies for 
risk estimates 

Tools Include: 
• Containment 
• ALARA (as low as reasonably achievable) 

and ALARP (as-tow w reasonably 
possible) 

• SAW (best available control technology), 
etc. 

Reflective 
discourse 

Resilience- 
focussed: 
(risk absorbing 
system) 

-.. 	improving capability to cope with  sur-
prises 

• Diversity of means to accomplish desired 
benefits 

• Avoiding high vulnerability 
• Allowing for flexible responses 
• Preparedness for adaptation 

4 	Ambiguity- 
induced risk 
problems 

Discourse- 
based:  

-› 	Application of conflict resolution methods 
lor  reaching consensus or tolerance for 
risk evaluation results.and management 
option selection 

• Integration of stakeholder involvement In 
reaching cicisure 

• Emphasiwon communication and social 
discourse 

Participative- 
discourse 

. 

anger/sub-duster 	 Deficit 	 Short desuiption 	 Illustrations 

A: Assessing and understanding risks 

Gathering rise inierveting 	Ai: Early =riling systems 
knowledge 

112: Factual knowledge about 	The lack of adequate knowledge about 	• Rsdia-treauency 
dram 	 a lircard, including the probabiildes 	 electromagnetic geids 

or ~events oral the-associated 	• Favoring one garatine 
economic, human neollh, environmental 	additive malt soothe- 
and societal connequences 	 fiKTBE  i  

Afi: Perceptions of rink, 	The lack of adequate knowledge about 	• Genetically modified 
including their detemdnants 	values, beliefs and interests arid therefore 	fords 
and consequences 	 shoat how risks are perceived by 	 • Riot perceptiora of 

MakeholdeTS 	 naties; pover  

DispUted or potentially blared 	174: Stakeholder involvement 	Failure In adequately Identify and involve 
	• Lome Infrosiclure 

or subjective knoWledge 	 relevant stskehdders in risk assessment, 	projects (dams) 
in orcer to Imorove irdarmation input and 
canter legitimacy on the process 

05: Evaluating tne 	 Failure to consider wadable. that Influence 	• Rsdiosctive waste 
acceptability of lie risk 	risk appetite and risk acceptance 	 disposal 

A5: MicreprwenlIng 	 The provision of biased, selective or 	• The tobacco industr/ 
Information aboutilsk 	 Incomplete Information 	 and the rinks of tobacco 

Products 
• Dissosat of five Brent 

Spar platform 
• ESE and beef supply in 

the United Kingdom 

Irnowledge related to systems 	AT: Understanding complex 	A lack of appreciation or understanding of 	• The subprirne crisis in the 
and their complexity 	 systems 	 the potentialry multiple climenzion 5 Vs risk 	United Slates 

and once, Interecnneded risk systems 	• Flattenso depletion 
con entail complex and sometimes 	 (Sarents Sea cspelin) 
unforeseeable Inter:sedans 

At: recognising fundr.rnanks 	Failure  ta  IC-7.C5C55 Ina tlwaly manner fast 	• Tne KV:AIDS epidemic 
or rapid changw in systems 	and/or fundsmerital changes occurring in 	- Potato bight and the Irish 

rick cystenz 	 Potato Famine 

A.9:The use &formal models 	An over- sr undehreliance on model:tend/ 
	

• Fir,heries depleton 
or a failure to recuahlee that models are 

	
(key:fauna:and' cocb 

simplified apprcedmations of reality end 
thus can be fallible 
	 • Tile so:nun:Ile crisis in the 

United Stales 

Knowledge and 	 A10: AssesnIng potential 	Fall:Kato overcome cognitive battlers 	• Pitt terrorist attacks 
understanding are never 	surprises 	 to Irringirdrig events outside of acrepted 
complete or adequate 	 paradigms 1:IA3cl:swans"; 

Missing, ignoring or exaggerating early 
signals of risk 

• The stittpdrne crisis in the 
Unites States 

• Teunsml early 1,11)1,1£.1 
system in South-East 
Ada 
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E.3 	Vergelijking beoordelings- en afwegingskaders 

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de vragen in het Beoordelingskader 
Gezondheid en Milieu zijn gepositioneerd ten opzichte van de stappen in het 
afwegingskader van de IRGC en de tien uitgangspunten voor een afwegings-
kader gezondheid in milieubeleid. 

IRGO 

BK 

10  

Uitgangs 
-punten 

Benoemen Verzamelen en 
analyseren 

Karakteriseren Beoordelen en 
beslissen 

Beheersen 

8. Signaleren 5. Cumulatie 9. Hinder en ervaren 6. Voorzorg 4. Met burgers in 
nieuwe risico's gezondheid als maten gesprek 

10.Innova  tie  en 7. Met 3. Afwegen 2. Maak 
gezondheid belanghebbenden kosten- verantwoordelijk- 	. 

in gesprek over 
nsicoperspectieven 

baten heden expliciet 

	1.Transparant beleidsvorminqsproces 	4 

Omvang I Ernst I Waardering I Maatregelen I Kosten 
baten 

E.4 	Andere instrumenten om gezondheid in beeld te krijgen 

Naast beide eerder genoemde afwegingskaders zijn er tal van andere instrumen-
ten voor  Health  Impact A.SSeSSMent om gezondheid systematisch in beeld te 
brengen bij ruimtelijke ontwikkelingen en planvorming, zoals de Gezondheids-
effectsqreening (GES) Stad en Milieu,  Disability Adjusted Life Years  (DALY's), 

het MGR-scoringsinstrument (een indicator voor milieugezondheidsrisico's) en 
de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA),I Rijkswaterstaat ontwik-
kelde recent een Omgevingswijzer.52  

13...Ankrpotr5 sida *VWs 
eibltrr.an2gainant 

Okt %;112E.12‘;""meY 
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Aandachtsgebieden 

Gezondheidsraad 

 

Adviezen 
De taak van de Gezondheidsraad 
is ministers en parlement te 
adviseren over vraagstukken op 
het gebied van de volksgezond-
heid. De meeste adviezen die de 
Gezondheidsraad jaarlijks uit-
brengt worden geschreven op 
verzoek van een van de bewinds- 

heden. Met enige regelmaat 
brengt de Gezondheidsraad ook 
ongevraagde adviezen  sit,  die 
een signalerende functie hebben. 
In sommige gevallen leidt een 
signalerend advies tot het verzoek 
van een minister om over dit 
onderwerp verder te adviseren. 

Optimale 
gezondheidszorg 
Wat is het optimale 
resultaat van zorg  
(cure  en care) gezien 
de risico's en kansen? 

Preventie 
Met welke vormen van 
preventie valt er een 
aanzienlijke gezond-
heidswinst te behalen? 

Gezonde voeding 
Welke voedingsmiddelen 
bevorderen een goede 
gezondheid en welke 
brengen bepaalde gezond-
heidsrisico's met zich mee? 

_ 

Gezonde 
leefomgeving 
Welke invioeden uit 
het milieu kunnen een 
positief of negatief 
effect hebben op de 
gezondheid? 

Gezonde arbeids-
omstandigheden 
Hoe kunnen werk-
nemers beschermd 
worden tegen arbeids-
omstandigheden 
die hun gezondheid 
mogelijk schaden? 

Innovatie  on  
kennisinfrastructuur 
Om kennis te kunnen 
oogsten op het gebied 
van de gezondheids-
zorg most er eerst 
gezaaid worden. 

86 	Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid 



BIJLAGE 5 

s ossinade  pi =,1 



Factsheet 'Stiller verkeer = gezondere leefomgeving' 

Geluidsoverlast is meer dan zomaar een ergernis. Het staat in de top drie van omgevingsfactoren die 

een nadelig effect hebben op de gezondheid van mensen. Toch is er bij gemeenten en provincies 

naar verhouding weinig aandacht voor 'wegverkeersgeluid'. Een nieuwe benadering van de 

problematiek kan hierin een belangrijk verschil maken. Want waar geluid en omgeving in samenhang 

aandacht krijgen, is winst te behalen. 

Meten in decibel; helder en objectief? 
Zowel het karakter van onze economie als de manier waarop we samen leven doen een groot beroep 

op mobiliteit en bereikbaarheid. Vooral in stedelijk gebied leidt dit tot geluidsoverlast door het 

verkeer. De geluidbelasting wordt uitgedrukt in decibellen (dB). Helder en objectief, zo lijkt het. Wat 

die benadering niet zichtbaar maakt, is dat teveel geluid ook negatieve effecten heeft op de 

leefomgeving en de gezondheid van mensen. 

Geluid en gezondheid op de agenda 
Het ministerie van infrastructuur en Milieu wil de aanpak van wegverkeerslawaai onder de aandacht 

brengen bij, of liever op de agenda krijgen van gemeenten en provincies. Waarom? Het antwoord is 

eenvoudig: minder geluidsoverlast leidt tot een gezondere leefomgeving en tot aantoonbare, 

positieve effecten op de gezondheid van mensen. 

Die relatie tussen geluid en een gezonde leefomgeving maakt het vervolgens mogelijk verbinding te 

zoeken en samen te werken met andere gemeentelijke afdelingen. Er is immers een veelheid aan 

disciplines betrokken bij het ontwikkelen, ontwerpen en beheren van een gezonde openbare ruimte. 

Een 'gezondere leefomgeving' is daarmee een kapstok die het beter mogelijk maakt verkeerslawaai 

te agenderen. 

Alternatief kader voor beleidsmakers 
Om verkeersgeluid en de gevolgen ervan op waarde te schatten, is het enkel en alleen bepalen van 

de geluidsbelasting in  dB's  ontoereikend. Deze factsheet biedt beleidsmakers een alternatief kader 

door de problematiek niet alleen met decibellen te benaderen. Voorop staan de effecten van 

wegverkeerslawaai op de kwaliteit van de leefomgeving. Ook de relatie 'verkeerslawaai — 

gezondheid' krijgt een eigen plaats. 

• 1 
Factsheet 'Stiller verkeer = gezondere leefomgeving' 
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Effecten samengevat [1] 

Wegverkeersgeluid en kwaliteit leefomgeving 
- 	Van alle milieufactoren in Nederland speelt wegverkeerslawaai de belangrijkste rol in de 

tevredenheid van mensen met hun woonomgeving. 

Het geluidsniveau op zich is maar één van de factoren die bepalen hoe mensen geluid 

beleven; het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving is dan ook maatwerk. 

- De aanwezigheid van geluidluwe plekken in en om de woning leidt ertoe dat mensen bij 

eenzelfde geluidbelasting minder hinder ondervinden van verkeerslawaai, dan wanneer deze 

plekken ontbreken. 

Wegverkeersgeluid en gezondheid 
Een matige blootstelling aan wegverkeerslawaai heeft al een negatieve invloed op de 

gezondheid van mensen. 

Geluid staat na 'fijn stof' op de tweede plaats in de lijst van milieufactoren die 

gezondheidsproblemen veroorzaken. Aan de effecten van wegverkeerslawaai op de 

gezondheid zijn jaarlijks tientallen tot honderden doden toe te schrijven. 

- Wegverkeersgeluid leidt tot een scala aan gezondheidsproblemen, zoals hinder, 

slaapverstoring, en hart- en vaatziekten. Hinder en (slaap)verstoring kan indirect via 

stressreacties leiden tot een verhoogde bloeddruk en hiermee samenhangende hart- en 

vaatziekten, maar dit kan ook direct gebeuren. 

- Maatregelen om verkeerslawaai terug te dringen kunnen ook bijdragen aan het verminderen 

van de problematiek van 'fijn stof'. 

De GezondOntwerpVVijzer (GOW) van het RIVM omschrijft een gezonde leefomgeving als: 

Een leefomgeving die mensen als prettig ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waarin de 
druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. Een gezonde leefomgeving is een voorwaarde voor een 
duurzame leefomgeving en is een belangrijk aspect van integraal gezondheidsbeleid. Een gezonde 
leefomgeving heeft: 

een schoon en veilig milieu; 
voldoende groen, natuur en water; 

- aandacht voor de mogelijke gevolgen van klimaatverandering; 
- gezonde en duurzame woningen; 

een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte; 
- een gevarieerd voorzieningenaanbod (wonen, scholen, winkels, cultuur, bedrijven, sport, 

zorg); 
- een goede bereikbaarheid. 

Een leefomgeving met deze kenmerken: 
nodigt uit tot bewegen, spelen en sporten; 
stimuleert fietsen, wandelen en gebruik van het openbaar vervoer; 
nodigt uit tot ontmoetingen en contact; 

- houdt rekening met de behoeften van (toekomstige) bewoners en specifieke 
bevolkingsgroepen (kinderen, ouderen en lagere-inkomensgroepen). 
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Wegverkeersgeluid en kwaliteit leefomgeving 

De definitie van de GezondOntwerpWijzer maakt duidelijk dat een geslaagd ontwerp van een 

gezonde leefomgeving van erg veel factoren afhankelijk is. Toegespitst op wegverkeerslawaai zullen 

vooral verbeteringen in de fysieke openbare ruimte kunnen bijdragen aan een gezondere 

leefomgeving. Denk daarbij aan: 

- maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwgeoriënteerde maatregelen, 

waaronder maatregelen voor stille plekken en geluidsluwe gevels; 

- maatregelen op het gebied van mobiliteit, inclusief mobiliteitsbeïnvloeding op basis van 

stedenbouwkundige en verkeerskundige invulling en (lokaal) mobiliteitsbeleid; 

ontwerp en inrichting van de openbare ruimte met aandacht voor (bron)maatregelen die 

geluid reduceren. 

Over de relatie tussen verkeerslawaai en gezondheid is veel bekend. De wisselwerking die er is 

tussen verkeerslawaai en het bredere begrip ileefomgevingskwaliteit' is minder bekend. Een selectie 

van belangrijke wetenswaardigheden is hieronder toegelicht. 

Wegverkeersgeluid van grote invloed op beleving woonomgeving 
Hoe mensen hun woonomgeving ervaren en of ze tevreden zijn met hun leefomgeving hangt af van 

een groot aantal factoren. De kwaliteit van de woning, sociale aspecten en eventuele overlast in de 

buurt spelen een belangrijke rol. Maar ook (lokale) milieuaspecten — zoals geluid en luchtkwaliteit — 

zijn van invloed op de manier waarop mensen hun leefomgeving beleven. Van de verschillende 

milieuaspecten heeft wegverkeersgeluid de grootste invloed op de tevredenheid van mensen met 

hun woonomgeving. 

Beleving van geluid 
Het geluidsniveau is maar één van de factoren van de geluidbeleving. Op basis van het (gemiddelde) 

geluidsniveau is het alleen mogelijk een beperkt beeld te schetsen van de geluidsbeleving. Andere 

belangrijke factoren die een rol spelen zijn bijvoorbeeld: 
De vermijdbaarheid of onvermijdbaarheid van het geluid. Denk aan het onnodig optrekken 

en remmen voor verkeersdrempels, of het onnodig produceren van veel brommer- en 

scooterlawaai al dan niet versterkt door illegale uitlaten; 
De bron van het geluid. Zo wekt brommerlawaai soms ook gevoelens van onveiligheid op; 

De tijdsduur van het geluid; 
De aard van het gebied waar het geluid zich voordoet. Ook visuele omgevingskenmerken 

spelen een rol in de beleving van geluid. 

Geluidluwe plekken in nabijheid: minder beleving van hinder 
Zweeds onderzoek laat zien dat stillere plekken in de nabijheid van woningen met een door 

wegverkeersgeluid hoogbelaste gevel, van invloed zijn op de beleving van hinder binnen en buiten 

de woning. Aangetoond is dat de beschikbaarheid van een geluidluwe plek bijdraagt aan de 

gezondheid. Het resulteert in een lager percentage gehinderden, verbetert de slaap en draagt bij aan 

fysiologisch en psychologisch welbevinden. Uit dat onderzoek is een figuur overgenomen ter 

illustratie (zie figuur 1). Toegang hebben tot een geluidluwe zijde van een woning vermindert het 

aantal gehinderden met 30 tot 50 %. Dit is te vergelijken met een reductie in geluidniveau van 5 dB 

aan de meest belaste gevel. Belangrijk is om te realiseren dat dit effect niet meer opgaat bij 

geluidniveaus hoger dan 60 dB (en uiteraard een ondergrens kent: ca. 48 dB). 
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Figuur 1. Percentage gehinderden voor verschillende geluidniveaus (in LA,,, 241)1  voor personen zonder toegang en met 

toegang tot een stille zijde van hun woning (respectievelijk rode kolommen en witte kolommen in de figuur). 

(bron:  Effects of road traffic noise and the benefit of access to quietness, E. Othrstri5hm, A. Ska'nberg, H. Svensson. A. Gidlöf- 

Gunnarsson,  vol.  295, Issues 1-2, 2006, pages. 40-59, Journal of Sound and Vibration.) 

Wegverkeersgeluid en gezondheid 

Negatieve effecten verkeersgeluid al bij matige blootstelling 
Milieuaspecten zijn niet alleen van invloed op de beleving van de leefomgeving, maar ook op de 
gezondheid. Verschillende onderzoeken tonen aan dat wegverkeerslawaai al bij een matige 
blootstelling een negatieve invloed heeft op de gezondheid. 

Verkeerslawaai leidt tot sterfgevallen 
Geluid staat na 'fijn stof' op de tweede plaats in de lijst van milieufactoren die 
gezondheidsproblemen veroorzaken. In figuur 2 is een en ander gevisualiseerd: uitgedrukt in DALY's, 
die het aantal verloren levensjaren en het aantal jaren dat is geleefd met gezondheidsproblemen 
weergeven. Onderzoeken maken duidelijk dat aan langdurige blootstelling aan wegverkeerslawaai in 
Nederland jaarlijks enkele tientallen tot honderden sterfgevallen zijn toe te schrijven. 
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Jaarlijks verlies aan DALY's 
1000000 	  

ij 

,r, 	(5 
CO O ..9  0 g r) ,,,,,, g 
• -0 

• ii 	•.2 	
:,•=r, 

—4 	0 0 
<> 	

4 > 
0 0 

100000 

10000 

1000 

100 

10 

1  0 I 
e 

I 

el r.ci•-8 
I bo 

.n tO 

fg 

F 

-0 
> 
c> 	c> o ,•1  

C
ar

ci
no

ge
ne

  lu
vo

  

Figuur 2. Ziektelast in DALY's: 
De grijze verticale lijn is de mate van onzekerheid. Het groene punt is de meest waarschijnlijke waarde. 

(bron: Van Wet geluidhinder naar  Swung,  B. ter Haar, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, presentatie tijdens GTL-

congres 9 november 2011, Nieuwegein, 2011) 

Breed scala aan gezondheidsproblemen 
Verkeerslawaai kan leiden tot verstoring van activiteiten en communicatie, tot hinder (zie kader) en 

tot verstoring van slaap (zie kader). Deze effecten kunnen op hun beurt indirect via stressprocessen 
leiden tot andere aandoeningen, zoals verhoging van de bloedsuikerspiegel, de bloeddruk en het 
ontwikkelen van hart- en vaataandoeningen. Maar ook direct kan chronische blootstelling aan geluid 
leiden tot een verhoogde bloeddruk en het risico op ernstige hart- en vaatziekten verhogen. 
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Aanpak wegverkeerslawaai vaak gunstig voor `fijnstofproblennatiek' 
Fijn stof is de belangrijkste milieufactor met een negatief effect op de gezondheid. Nogal wat 

maatregelen die verkeerslawaai reduceren dragen tevens bij aan reductie van fijn stof, met een veel 

groter positief effect op de gezondheid als resultaat. Er is helaas niet altijd sprake van winst op beide 

terreinen. Het is dus belangrijk om te weten wat de plussen en minnen zijn bij een afweging van 

alternatieven. 

Wegverkeersgeluid en hinder 
Op basis van onderzoekresultaten en modellering wordt het aantal Nederlanders dat dagelijks 

ernstige hinder ondervindt van wegverkeersgeluid geschat op 640.000. 

Verstoring van slaap 
Effecten van nachtelijk verkeerslawaai kunnen zijn: wakker worden, een langere inslaaptijd, 

vervroegd ontwaken, onrustige slaap, vermoeidheid overdag en een verminderd 

prestatievermogen. Van de Nederlanders heeft ongeveer 8% te maken met verstoring van de 

slaap als gevolg van verkeerslawaai. Bij 3% van de inwoners van ons land gaat het zelfs om een 

ernstige verstoring. Ernstige slaapverstoring kan al optreden bij geluidsniveaus iets boven 40 dB 

(Lnight,  outside).  

Bloeddruk en hart- en vaatziekten 
Wegverkeerslawaai draagt bij aan het optreden van hoge bloeddruk. De precieze geluidbelasting 

waarbij het risico op hoge bloeddruk begint, is nog niet aan te geven. Er zijn aanwijzingen dat dit 

tussen de 50-55 dB Lden  ligt. Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor hart- en 

vaatziekten zoals een hartinfarct. Er wordt veelal aangenomen dat vanaf 60 dB Iden  een extra 

risico voor hart- en vaatziekten door wegverkeersgeluid kan optreden. 

[1] Literatuurstudie naar de relatie wegverkeerslawaai versus gezondheid en leefbaarheid. Ede, 
Stiller op Weg, 2012 
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BIJLAGE 6 

Plas ssinade 



Review document Rapportage Ecologie, Wet natuurbescherming en 

Natuurnetwerk februari 2017 

Datum document: 200417 

D.B. van den Brink, M.Sc. 

De review is in eerste instantie uitgevoerd met de volgende vragen als uitgangspunt: 
1. Is het aannemelijk dat in de toets alle relevante soorten zijn beoordeeld die nadelige effecten van 

de aanleg van de snelweg en brug kunnen ondervinden; 

2. Is de strekking en reikwijdte van de effecten voldoende onderbouwd 

3. Is de effectbeoordeling, al dan niet tezamen met mitigerende of compenserende maatregelen, 

aannemelijk 

4. Zijn de conclusies navolgbaar en welke vervolgacties moeten er worden ondernomen. 

Algemeen 
Lezende het rapport vallen wel al een paar dingen op. 

1. Projectomschrijving 
De projectomschrijving in hoofdstuk 2 is zeer beperkt weergegeven en wordt eigenlijk slechts volstaan 

met een opsomming van de wegdelen en brug die wordt aangelegd. Voor een verdere beschrijving 

van het project wordt in dit hoofdstuk verwezen naar artikel 1 van het Tracébesluit en van hoofdstuk 3 

van de Toelichting op het Besluit. Lezende deze verwijzingen worden alleen zaken gevonden als een 

beschrijving van de onderdelen van het inrichtingsplan en 'verkeersprognoses'. Dat is o.i. niet wat je 

verwacht van een projectomschrijving. Er is uit deze beschrijving niets concreets te halen over 

tijdsduur, daadwerkelijke omvang van de werkzaamheden, maar ook niet over het daadwerkelijke 

gebiedsbeslag (dus beschadigd of verloren gaand oppervlakte). Dit zou wel beschikbaar moeten zijn 

om te kunnen bepalen of het project of delen daarvan op enige wijze effect kunnen hebben op 

individuen van soorten, de populaties daarvan of hun leefgebieden cq vaste verblijfplaatsen. Kortom; 

het is niet navolgbaar waarop in de rest van dit rapport eigenlijk is getoetst. 

Er wordt geen inzicht gegeven in de omvang, de perióden of tijdselementen die bij de aanleg van 

belang zijn. Dit laatste vooral omdat wel beoordeeld wordt op 'tijdelijke effecten', maar wat precies - 

'tijdelijk' is wordt nergens omschreven. Voor bepaalde soorten kan een 'tijdelijke ingreep van een 

aantal maanden' wel al leiden tot onomkeerbare (dus permanente) effecten. Dat wordt niet helder in 

het document uitgewerkt. Dat maakt ook de beoordeling op tijdelijke effecten door het hele rapport 

op zijn minst zwak en niet onderbouwd. Het is zoeken hoe lang de aanlegfase duurt. In paragraaf 3.5 

(effecten hydrologie) wordt gesproken van een periode van drie jaar. Dus moeten we uitgaan van een 

periode van drie jaar. Een dergelijke lange periode is niet meer te beschouwen als 'tijdelijk'. De 

aannames in het rapport over tijdelijke effecten zijn dus naar onze mening onterecht en ongegrond, 

zeker omdat bijna overal wordt aangenomen dat de tijdelijke effecten niet leiden tot gevolgen voor de 

staat van instandhouding van soorten. 

2. Data onderzoeken; 

De oorspronkelijke Ff-toets dateert van eind 2015. Daarbij wordt in deze toets gebruik gemaakt van 

een inventarisatierapport van Bureau Waardenburg (ook uit 2015). Maar dit laatste rapport bevat een 

samenvatting van data en inventarisaties die nog verder teruggaan in de tijd. Tot zelfs 2008. Nu blijkt 

uit het rapport dat kennelijk sinds 2015 nog aanvullende onderzoeken zijn uitgevoerd. Uit het 

voorwoord blijkt namelijk dat Rijkswaterstaat Bureau Waardenburg opdracht heeft verstrekt de 

natuurgegevens in 2016 aan de hand van bronnenonderzoek en een veldinventarisatie te actualiseren. 

Deze zijn kennelijk direct in het deelrapport verwerkt. Er wordt in de literatuuropgave tenminste geen 

aparte verwijzing gedaan naar een inventarisatierapport van Waardenburg uit 2016. 



3. Gebruik van effectenindicator Natura 2000 

Verder bestaat de indruk, en deze wordt ook regelmatig bevestigd in het rapprt, dat voor deze toets 

gebruik is gemaakt van de effectenindicator Natura 2000. Dat is vreemd omdat deze effectenindicator 

alleen bedoeld is voor ingrepen binnen Natura 2000 gebieden. En een soortentoets richt zich op de 

effecten op beschermde diersoorten in het algemeen. Of deze nu in een N2000-gebied voorkomen of 

niet. 

Op zich kan de effectenindicator wel als basis dienen. Enkel om de verschillende thema's te 

benoemen. Maar dan is het weer vreemd dat een belangrijk thema uit de effectenindicator (namelijk 

'verandering in populatiedynamiek') bewust of onbewust uit deze toets is weggelaten. • 

Zie voor dit laatste ook de opmerking over het ontbreken van een correcte en volledige toets op de 
Staat van instandhouding van soorten. 

4. Expert  judgement  

Op diverse plekken in het document wordt aangegeven dat de beoordeling van de mogelijke effecten 

zijn bepaald op basis van expert  judgement.  Dat is op zich wel plausibel in bepaalde gevallen. Maar het 

maakt het verhaal niet sterk als verder niet wordt aangegeven wie dan deze 'expert' is en op grond 

van welke afwegingen deze expert tot conclusies is gekomen. Dit maakt het document soms wat zwak 

in de onderbouwing. 

5. Nergens een toets op de (gunstige) staat van instandhouding 

De Wet natuurbescherming vereist dat, bij projecten of handelingen waarbij vaste verblijfplaatsen of 

broedplaatsen/nesten van beschermde soorten worden verstoord of vernietigd, er moet worden 

getoetst in hoeverre deze handelingen gevolgen kunnen hebben voor de staat van instandhouding. De 

wijze waarop dat moet gebeuren is vastgelegd in artikel 1.1 Wnb. Dit is de methodiek die ook is 

opgenomen in de Habitatrichtlijn. 

Daarbij geldt ons inziens niet alleen dat getoetst moet worden op de landelijke staat van 

instandhouding, maar dat ook getoetst moet worden op regionale of zelfs lokale SVI. De manier 

waarop dat moet gebeuren is opgenomen in artikel 1.1 Wnb. En deze toets ontbreekt nu overal in het 

rapport. Wel wordt overal gesteld dat door het treffen van de voorgestelde mitigerende maatregelen 

het 'uitgesloten kan worden dat effecten op duurzame instandhouding optreden'. Maar waarop 

gedoeld wordt (SVI lokaal, regionaal of nationaal) en wat bedoeld wordt met duurzame 

instandhouding wordt nergens onderbouwd. 

Eerste reactie op vragen;  

Vraag 1; Is het aannemelijk dat in de toets alle relevante soorten zijn beoordeeld die nadelige 

effecten van de aanleg van de snelweg en brug kunnen ondervinden; 

Bij de eerste lezing valt op dat in het rapport maar relatief weinig diersoorten worden benoemd welke mogelijk 

negatieve effecten ondervinden van de aanleg van weg/brug alsmede het latere gebruik daarvan. Dat roept 

vragen op omdat het tracé toch door een landelijke omgeving wordt aangelegd en zelfs door een Natura 2000-

gebied. Je zou verwachten dat hier, mede gezien de doelstellingen 'biodiversiteit' toch meer soorten 

voorkomen. Het is dus de vraag of soorten en hun leefgebieden wellicht `gemist' zijn? 

Er wordt verwezen naar een apart document van bureau Waardenburg (document Natuurinventarisatie 2015). 
Deze is ook meebeoordeeld. 

Zonder alle soorten (en adviezen van bureau Waardenburg) hier te benoemen wel een aantal 
aandachtspunten: 

1. 	Het inventarisatieonderzoek heeft zich al op voorhand gericht op een beperkt aantal soorten. Er is 

bewust niet gekeken naar soorten welke onder de Ff-wet als 'vrijgesteld' waren opgenomen. Zie 

hiervoor paragraaf 4.2 van de eerdere versie van dit rapport (november 2015) zoals ter visie gelegd bij 

het ontwerp-besluit. Daaruit blijkt dat wel is onderkend dat soorten uit tabel 1 van het besluit 

vrijstellingen Ff-wet in het plangebied voorkomen, maar dat deze niet zijn opgenomen in de toets. Uit 

niets blijkt dat de nieuwe toets, welke onder het regime van de Wet natuurbescherming is uitgevoerd, 



alsnog deze soorten zijn geïnventariseerd of beoordeeld. Wel wordt in hoofdstuk 4 (conclusie) gesteld 

dat "de huidige soorten uit Tabel 1 AMvB art. 75 Flora- en faunawet zijn in tabel 4.1 niet weergegeven. 

Het bevoegd gezag (EZ) is voornemens deze soorten ook vrij te stellen van verbodsbepalingen uit de 

Wet natuurbescherming". Maar vervolgens blijkt nergens uit het rapport dat kennis is genomen van de 

Verordening Natuurbescherming van de provincie Gelderland'. En dat is een belangrijke tekortkoming 

in dit rapport. 

2. In het rapport van Waardenburg wordt aangegeven dat de rivier en de oevers leefgebied zijn van 

(minimaal) twee strikt (europees) beschermde soorten, namelijk de bever en de otter. Vreemd genoeg 

wordt de otter slechts één maal in het hele toetsdocument genoemd. Dit is niet uit te leggen. Ook al 

zijn er mogelijk slechts enkele waarnemingen van otters in het gebied. Gezien de verplichtingen van 

het Rijk om de leefgebieden van deze soorten te beschermen en — zeker voor de otter — te verbeteren 

in relatie tot de Europese beschermingsdoelen van deze soort, zou toch een afweging gemaakt 

moeten worden wat het effect is van de aanleg van de weg of brug op dit leefgebied en in hoeverre 

deze het bereiken van een gunstige staat van instandhouding in de weg kan staan. 

Nu blijkt dat de otter wel wordt benoemd in het deelrapport Ecologie, dat bekend is dat de weg en 

brug door het leefgebied worden gelegd, maar vervolgens wordt geen aandacht besteed aan de 

effecten die de aanleg (drie jaar) en het latere gebruik van de weg en brug hebben voor de soort, haar 

staat van instandhouding en het doorsnijden van het leefgebied. 

3. Er komen, aldus de Ff-toets zeven soorten vleermuizen in het studiegebied voor: de gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis, gewone 

grootoorvleermuis en meervleermuis. Deze volgt ook uit de inventarisatie van bureau Waardenburg. 

Opvallend is dat deze 'inventarisatie' enkel lijkt te zijn gebaseerd op een visuele opname van 

gebouwen en andere potentiële verblijfplaatsen en (kennelijk) andere incidentele waarnemingen van 

vleermuizen in het gebied. Voor de leefgebieden en foerageerroutes wordt verwezen naar een 

(desktop) analyse van luchtfotos/google  earth.  Wat stoort is dat voor vleermuizen nergens, en 

gedurende de gehele aanloopperiode naar het ontwerp-tracébesluit, goed nader onderzoek is gedaan. 

Vreemd omdat voor veel kleinere projecten (waar het protocol soms zelfs een te zwaar 

onderzoeksmiddel is, dit vaak door bevoegd gezag wel wordt geeist. Het ontbreken van een 

volwaardig nader onderzoek naar Vleermuis is een toets als deze onwaardig. Maar dan opeens wordt 

in het laaste definitieve rapport (alleen vermeld op pagina 'terloops' vermeld dat 'om de functie van 

de 18 locaties voor vleermuizen te onderzoeken zijn in de maanden juni t/m oktober 2016 

verschillende onderzoeksrondes uitgevoerd (methode conform het vleermuisonderzoeksprotocol 

2013). Een rapportage van dit onderzoek ontbreekt en kan dus niet worden gecontroleerd. Zeker voor 

vleermuizen die toch worden aangemerkt als strikt beschermde soorten ogv de Habitatrichtlijn én 

omdat in de voorbereiding voor het project (meerdere jaren) ruim de tijd beschikbaar was om een 

dergelijk langlopend onderzoek uit te laten voeren komt dit wel veel te laat en lijkt het onderzoek te 

beperkt te zijn uitgevoerd. 

Over de volle breedte is de toets met betrekking tot vleermuizen en hun leefgebieden alsmede de 

effectbeoordeling ruim onder. de maat. 

Toch wordt bijvoorbeeld wel al geconstateerd dat De Linge een belangrijk foerageergebied is voor de 

gewone en ruige dwergvleermuis en dat 'het geheel aan groen en water bij Kandia voor de water- en 

meervleermuis zelfs een essentiëel  foerageergebied betreft. Dat doet vermoeden dat, indien 

volwaardig nader onderzoek zou zijn uitgevoerd, wel eens op veel meer locaties sprake zou kunnen 

zijn van ernstige verstoring van deze soorten of ook vernietiging van leefgebieden of vliegroutes. 

4. Jaarrond beschermde nesten (vaste verblijfplaatsen) 

In het rapport wordt een opsomming gegeven van de in de nabijheid aangetroffen nesten van vogels 

welke jaarrond zijn beschermd. Maar ook hier valt op dat weinig aandacht wordt besteed aan de 

leefgebieden van deze soorten en welk effect de aanleg en gebruik van de weg heeft voor de 

overlevingskans of broedsucces van deze soorten. Zo valt op dat in het document van Waardenburg 
ook nog de grutto wordt benoemd (alarmerende vogels in broedseizoen). In de toets wordt slechts 

1. 
 Paragraaf 3.7 Omgevingsverordening Gelderland, vastgesteld op 25 januari 2017 



geconcludeerd dat op dit moment geen sprake is van waarnemingen en ook geen 
weidevogelpopulatie en dat dus effecten kunnen worden uitgesloten. 

Vraag 2; Is de strekking en reikwijdte van de effecten voldoende onderbouwd 

Het gaat te ver om alle soorten langs te lopen. Uit de toets kan overigens geen informatie worden gehaald over 

de effecten op de licht beschermde soorten (de zogenaamde tabel 1 soorten uit de voormalig Ff-wet). Deze 

worden in het geheel niet benoemd (zie hiervoor). En dus kan ook niets worden gezegd over de gevolgen van 

de aanleg van weg/brug alsmede het latere gebruik. Wel vreemd, zeker in het licht van de Wnb op grond 

waarvan een toets moet zijn doorlopen waarbij een afweging moet plaatsvinden in hoeverre de gunstige staat 

van instandhouding in het geding kan komen. 

Hieronder beperken we ons dan ook tot de soorten waar de toets tot de conclusie komt dat effecten niet 

kunnen worden uitgesloten; 

Bever 

Gesteld wordt Omdat er geen vaste rust- en verblijfplaatsen (burcht) verloren gaan en er voldoende geschikt 

leefgebied voorhanden blijft is er geen sprake van permanente aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats en 

functionaliteit van het leefgebied van de bever. Er is daarmee geen sprake van overtreding van de 

verbodsbepalingen van de Flora- en fauna wet <...> wel is tijdens de aanleg sprake van een tijdelijk effect (wat is 

tijdelijk?) Omdat er voldoende geschikt leefgebied voorhanden blijft is er geen sprake van tijdelijke aantasting 

van de functionaliteit van het leefgebied van de bever. Er is daarmee geen sprake van overtreding van de 

verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Omdat bij werkzaamheden aan de brug tijdens de 

voortplantingsperiode verstoring van de burcht niet uitgesloten kan worden is er sprake van tijdelijke 

aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats en het functionele leefgebied van de bever. Het nemen van 

mitigerende maatregelen of het aanvragen van een ontheffing is nodig. 

Onderschreven kan worden dat er een ontheffing moet worden aangevraagd. Maar niet alleen voor het 

mogelijk verstoren van een enkele beverburcht. Nergens volgt uit het document hoe dan de lijdelijkheid' van 

de effecten zijn gewaardeerd. Je mag verwachten dat een langdurige ingreep (meer dan een jaar bijvoorbeeld2) 

in het leefgebied wel degelijk tot kans op permanente effecten kan leiden. 

Er zou — mede gezien de beperkte informatie in de toets — voor deze soort eerder een ontheffing nodig zijn 

voor niet allen tijdelijke, maar ook mogelijk permanente effecten voor de soort en haar leefgebied. Zeker 

vanwege het strikte beschermingskader en de voor deze soort nog lang geen gunstige staat van 

instandhouding. 

Vleermuizen  

Wat hiervoor over de bever wordt gesteld geldt in feite ook voor de vleermuizen. Nu baseert de toets zich 
enkel op een verkennend onderzoek met zeer beperkte scope en een onderzoek ogv het vleernnuisprotocol bij 

bekende verblijfplaatsen. 

Onnavolgbaar is dan ook dat enkel wordt gesteld dat ontheffing nodig is voor het aantasten van een aantal 

verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis en laatvlieger, maar dat simpel wordt gesteld dat voor de 

aantasting van vliegroutes en foerageergebied van gewone dwerg-, ruige dwerg-, water- en meervleermuis 

geen ontheffing nodig is. Dit kan niet zo gesteld worden vanwege het ontbreken van afdoende onderzoek en 

ook niet als elders (zie ook gebiedsbescherming) al wordt geconstateerd dat wel degelijk essentiëel 

foerageergebied wordt vernietigd. 

Overige soorten  

Verder concludeert de toets dat ontheffing moet worden aangevraagd voor tijdelijke effecten bij aanleg op 

bittervoorn en kleine modderkruiper, alsmede permanente effecten op.  vaste rust- en verblijfplaatsen 

(voortplantingswater en landbiotoop) en aantasting van het functionele leefgebied van de kamsalamander, 

poelkikker en rugstreeppad. 

Ontheffing is ook nodig voor aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats van de buizerd, havik, kerkuil, 

ransuil, steenuil, ooievaar, gierzwaluw, huismus . Wel wordt gesteld dat voor de soorten voldoende 

2 Uit de toets moet worden opgemaakt dat de aanlegperiode zo'n 3 jaar in beslag neemt. 



foerageergebied voorhanden blijft en het functionele leefgebied niet wordt aangetast. Dat laatste is wat 

twijfelachtig als door het leefgebied een grote barriére wordt aangelegd in de vorm van een snelweg. 
Nu is het wel te verwachten dat de soorten die een redelijk aanpassingsvermogen hebben met de voorgestelde 

compensatiemaatregelen weinig gevolgen zullen ondervinden van de aanleg. Niet althans dat hierdoor de staat 

van instandhouding op lokaal niveau in het geding zal komen. 
Twijfel is wel over het gemak waarmee de forse ingreep op de steenuilpopulatie wordt 'weggeschreven'. Zie 

onze opmerkingen bij vraag 3. 

In grote lijnen kloppen de conclusies in de toets wel dat voor de meeste (behandelde) soorten een ontheffing 

dient te worden aangevraagd. Het is wel de vraag of het onderscheid tussen tijdelijke en permanente effecten 

hier een grote rol in zal moeten spelen en ook of het soms redelijk makkelijk wegschrijven van een effect op 

het leefgebied wel acceptabel is. Het is dus aannemelijk dat voor meer soorten permanente effecten zijn te 

verwachten als de 'tijdelijke aanlegperiode' wordt beschouwd als een permanent effect vanwege de lange duur 

van de werkzaamheden. Beter is om voor alle soorten waarop effecten niet zijn uit te sluiten ook een afweging 

te maken in hoeverre de snelweg en brug een barriére kan vormen voor het functioneel gebruiken van 

leefgebieden en zelfs of de weg (wegverkeer) niet kan leiden tot gevolgen voor de populatiedynamiek 

(verkeerslachtoffers). Dat zijn elementen die ook in de afweging van de ontheffing moeten worden 

meegenomen. En dat zijn dus de elementen die nu ontbreken in deze toets. 

Vraag 3; Is de effectbeoordeling, al dan niet tezamen met mitigerende of compenserende 

maatregelen, aannemelijk? 

Deze vraag is in feite al grotendeels meegenomen bij vraag 2. Behalve dan de in het rapport voorgestelde 

mitigerende of compenserende maatregelen. 

Het gaat te ver om alle voorgestelde mitigerende danwel compenserende maatregelen te beoordelen. Maar 

het is vreemd dat juist bij de meeste strikt beschermde soorten (soorten artikel 3.5 Wnb) slechts kan worden 

volstaan met mitigerende maatregelen, terwijl bij meer algemene soorten — of soorten die zich van nature 

makkelijk aanpassen aan veranderende omgeving — uitgebreide compenserende maatregelen worden 

voorgesteld. Waarom deze keuze is gemaakt is eigenlijk niet goed navolgbaar. Het is natuurlijk wel zo dat straks 

(bij  monitoring  effectiviteit maatregelen) veel eenvoudiger kan worden aangetoond dat compenserende 

maatregelen succesvol zijn als deze alleen worden toegepast op soorten waarvan we weten dat deze makkelijk 

gebruik maken van nieuwe voorzieningen. Maar het is de vraag of juist de kwetsbare soorten, of soorten 

waarnaar onvoldoende onderzoek is gedaan, elke vorm van mitigatie of compensatie, succesvol zal zijn. 

Een paar opvallende zaken: 
Voor de bever wordt met name als mitigerende maatregel voorgeschreven dat werkzaamheden binnen een 

straal van 50 meter van een bewoonde burcht niet mogen plaatsvinden. Verder staat er "Voorafgaand aan de 

werkzaamheden moet gecontroleerd worden of de burchten bewoond zijn. Indien bewoonde burchten zich nabij 

de werklocatie ter hoogte van de brug bevinden moet met bovenstaande maatregelen rekening worden 

gehouden". 
"Omdat gebleken is dat de bever enige verstoring kan tolereren (zie paragraaf 4.3.1) mag aangenomen 

worden dat met bovenstaande maatregelen verstoring van de vaste rust- en verblijfplaats uitgesloten is. 

Door deze maatregelen is er geen sprake van een inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van  

de soort"  
Deze conclusie is niet navolgbaar en ook niet terecht. Er wordt met zoveel worden gezegd dat de gunstige staat 

van instandhouding van de beverpopulatie (in het gebied?) niet in het geding kan komen als het werk zodanig 

wordt uitgevoerd dat enkel bij bewoonde beverburchten een straal van 50 m rondom deze burcht met rust 

wordt gelaten. Dat is niet een afweging op de gunstige staat van instandhouding zoals in de Habitatrichtlijn 

wordt voorgeschreven. 

Twijfel bestaat ook over de steenuil. Het is nu eenmaal een soort die binnen Nederland onder druk staat door 

de toenemende verharding en barriérewerking. Het is ook een soort die — als deze eenmaal uit een gebied is 

verdwenen — niet makkelijk meer terug komt. Dus hier zal veel meer zekerheid moeten worden gegeven dat 

het project in de huidige vorm niet kan leiden tot een aantasting van de staat van instandhoudingen en zelfs 

niet voor de gunstige staat van instandhouding op landelijk niveau. En dan is het de vraag of het aanbrengen 



van enkele nieuwe nestplaatsen voor deze soort wel voldoende zal zijn om zekerheid te hebben dat het gehele 

project niet leidt tot negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding. 

Zie ook eerdere opmerkingen over de conclusie `geen sprake van inbreuk op gunstige staat van 

instandhouding'. 

Vraag 4; Zijn de conclusies navolgbaar en welke vervolgacties moeten er worden 

ondernomen. 

Zoals uit voorgaande teksten blijkt zijn lang niet alle conclusies uit het rapport goed navolgbaar. Vooral omdat 
concreet inzicht ontbreekt in de daadwerkelijke omvang en reikwijdte van het project (aanleg en later gebruik). 

Dat dit niet goed is uitgewerkt volgt ook voor een deel uit de conclusies of de aanzet van de conclusies. De 

schrijvers van het rapport geven zelf ook hier en daar aan dat nog onvoldoende zicht is op de exacte omvang 

en reikwijdte van het project. Het is wel verstandig dat ze daarom hebben gekozen voor een zo ruim mogelijke 

effectencontour. Het is echter de vraag of deze 500-meter contour — vanwege alle onzekerheden — wel in alle 

gevallen de (effect)lading dekt. Ga je praten over strikt beschermde soorten of soorten waar de staat van 

instandhouding niet goed is en waarvan bekend is dat zij een groot en onverstoord leefgebied nodig hebben 

lijkt mij een beoordeling enkel binnen een 500 meter contour niet passend. 

Ruimtebeslag 

Daarnaast kan door de aanwezigheid van de brug de kwaliteit van het leefgebied van soorten achteruit gaan 
als gevolg van optische verstoring door een onnatuurlijk element in het landschap. Dit wordt besproken onder 
het aspect verstoring. 

Dan zou men verwachten dat bij verstoring met name gericht wordt op 'optische verstoring of 

geluidsverstoring'. Maar ook dat een onnatuurlijk element in het landschap als deze leidt tot versnippering of 

barriére werking. Het is niet aannemelijk dat soorten (planten of dieren) aanstoot nemen aan de aanwezigheid 

van een 'onnatuurlijk'elernent. Dat lijkt meer een ethische argumentatie. 

Versnippering / barrièrewerking 

De uiterwaarden aan weerszijden van het Pannerdensch Kanaal) worden gepasseerd middels twee aanbrug gen 
en de hoofdoverspanning over het kanaal. De brua kan een barrière vormen voor (trek)voaels en vleermuizen  
met risico op botsinaen met de brua (voor vogels met name op mistige dagen Voor vogels is de brug met een 
vrije hoogte van ruim 9 meter passeerbaar. 

De verdere verhandeling gaat enkel in op de kans (heel klein) dat vogels tijdens het vliegen tegen de brug zelf 

aan vliegen. Dat lijkt nu niet het belangrijkste probleem. Het gaat met name om het aantal dieren dat door het 

verkeer op de brug wordt doodgereden. En dat element komt niet terug in het document (althans is geen 

onderdeel van de effectbeoordeling). 

De migratie van vleermuizen kan gehinderd worden door het licht, waarmee het licht indirect bijdraagt aan de 
versnippering. Barrièrewerking en versnippering zijn een permanent effect, dat ontstaat tijdens de aanlegfase 
maar is vooral van toepassing tijdens de gebruiksfase. In de aanlegfase kan sprake zijn van extra 
barrièrewerking. Maar hier gaat het juist niet alleen om licht. Ook het actief doorsnijden van bestaande 

migratieroutes van vleermuizen door de werken is een barriérewerking die moet worden meebeoordeeld. Zie 

ook de aanbevelingen van bureau Waardenburg. 

Verstoring 

De ligging van de 50 dB(A) contour op 240-300 meter van de brug sluit goeddeels aan bij de 
verstoringsafstanden voor niet-broedvogels die in deze literatuur worden genoemd. Voor deze situatie, waarin 
de verkeersbewegingen niet te zien zijn voor de niet-broedvogels, is de 50 dB(A) contour als grenswaarde een 
goede benadering voor de effectdrempel. 

Op zich is deze benadering wel navolgbaar en ook verdedigbaar. Maar wat wel in dit project speelt is dat je dan 

binnen deze contour niet alleen spreekt van 'effecten 'door permanenten verstoring', maar ook moet spreken 

van 'afname of verlies van kwaliteit van leefgebieden of verblijfplaatsen. Dat zou dus inhouden dat een gebied 

aan weerszijden van de brug, dus in totaal 600 meter + de breedte van de brug, dus een brede strook van een 



kleine kilometer breed, als gevolg van de aanleg en gebruik permanent (deels) verloren gaat als leefgebied 
en/of vaste verblijfplaats (broedlocaties  etc?).  

Verstoring door trillingen 

Het is even de vraag of 'verstoring door trillingen' wel van groot belang is in dit project. Maar het valt wel op 
dat de argumentatie om dit 'weg te schrijven' wat geforceerd is.: 

Er zijn weinig dosis-effectrelaties bekend. Daarom wordt aangesloten bij de Passende Beoordeling voor 
heiwerkzaamheden bij de aanleg van de Energiecentrale RWE en de havenuitbreiding bij de Eemshaven 
(Kooistra et ai., 2012) <...> Hierbij is zowel rekening gehouden met de  Peak  Soud  Pressure,  die betrekking heeft 
op één heiklap, als met de  Accumulated  Sound  Exposure  Level (SEL). Enkele conclusies zijn <..> 

• De gemeten  Peak  Sound  Pressure  is op geen enkele meetlocatie in het water hoger dan de 
drempelwaarde voor vissen van 31,8 Pa. 

• De geluidsmetin gen bij de Eemshaven zijn gedaan in de wateren met een diepte van minimaal 6 meter. 

De trillingen zullen bij de ViA15 optreden bij het plaatsen van de brugpijlers. De precieze vormgeving is echter 
nog niet bekend, waardoor het precieze effectgebied niet kan worden bepaald. Voor deze toetsing wordt 
daarom de hele overspanning aangehouden als het gebied met mogelijke trillingen (uitstralend naar de 
omgeving). 

Op zich sluiten we wel aan bij de conclusies. Maar de vergelijking met de Eemshaven is niet correct. Hier ging 
het om heiwerkzaamheden op land, op een relatief grote afstand van het water. In onderhavig project wordt 
direct geheid in het water (plaatsen brugpeilers). Dus het aanhalen van de conclusies uit de procedures 
Eemshaven kan niet worden gebruikt om de conclusies in dit rapport te onderbouwen. 
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