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Bt!treft; Ber()ep VerkeersbeshJit inhoP.dende het aanpassen van de maximu~snelheid in 
de avond en de nacht op de ?Lu tosnelweg A2 in . beide richtingen tussen het 
lçnoo:pp1:1.nt Bolf!nçlrecht en de ~sluiting Vink~veen 

Edela.chtbare heer/vrouwe, 

Hierbij wil ik, namens de gemeente Stichtse Vecht, (het college Va.JJ. burgemeester en 
wethouders VM de gemeente Stichtse Vecht, hierna te noemen de gemeente Stichtse 
Vecht) gevestigd ip de gemeente. Stichtse Vecht, beroep instellen tegen het besluit d.d. 26 
mei 2016 inhov,den,de het aanpassen vap de m~]Jlumsne!heid in de avond en de nacht 
op de autosnelweg A2 in beide richtingen tussen het knooppunt Holendrecht en de 
aansluiting Vinkeveen (p.rocesbeslv,it d.d. 5 juli 2016). Een kopie van het bestreden 
besluit wordt overgelegd als prod. 1. Het bestreden besluit is bekend gemaakt op 2 juni 
2016. Het college van, burgemeester en wethouders heeft tijdig zienswij~n ingebracht 
tegen het ontwerpbesluit. De Nota van antwoord d.d. 25 mei 2016 wordt hierbij overgelegd 
a}s prod. 2 ep. wordt verder aangehaald als Nota van antwoord. 

De gemeente Sijchtse Vecht g?Lat er va.JJ. uit cl.at de zpinister het l:)este in staat is om alle 
overige bij het aangevallen besluit ter inzage gelegde bijlagen Mil de rechtbank te 
v~rzen!len. Mocht dit niet zo 2;ijn, dan verzoek ik u mij in de gelegenheid te stellen alsnog 
bedoelde stukken over te leggen. 

AJ.cemeen 
De be~aren en zorg pij h.et uitvoeren va.p het verkeer~bef!hüt richten zich in hoofdzaak 
op de negS!.-tieve gevolgen voqr de omgeving, de le~f'Paarheid, alsmede )let welbevinden en 
de gezondheid van de ingezetenen die woonacl).tig en werkzaam zijn in de· omgeving VM 
cUt tracé. Aa.n het verkeen~besluit kleven belangrijke jurid,ische &ebreken en de aan het 
besluit ten gronds~ag gelegde onderzoeken zijn .".aantoonbaar- niet juist en/ of te summier. 

Ten tijde Vlill het ?angevallen besluit beschikte de minister over ()!lderzoek waaruit blijkt 
dat de uitstoot van wegverkeer ~enlijk hoger is dan waar het aangevallen besluit op 
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i!S gebaseerd en is ook gel::>leken dat de verkeersveilighei4 in de praktijk veellager is dan 
waar het besluit van uitgaat. 

De verb,Qud.i:og tusse:o :bet WAD en het verkeefbesJ\lit 
I;n deze procedure ligt onder meer voor de rechtmatigheid van het verkeersbesluit. 
Aangenomen wordt dat de reçhter de plicht heeft om te toetsen of het v~rkeersbesluit niet 
strijdig is met wettelijke voorschriften, dan wel sprake is van zodanige onevenwichtigheid 
in cie afweging van de betrokken belangen, dé!.t het bestuursorgaan niet in redelijkheid 
tot dat besluit heeft kunnen komen. In dit kader moet de vraag geplaatst worden of het 
wettelijk systeem toelaat dat een wegaanpassi;ngsl;>esluit (W AB) met een als mitigerende 
maatregel bedoeld voorschrift over een maximum snelheid automatisch geldigheid 
verliest door een verkeer~> besluit met een hogere maximum~>nelheid. Met andere woorden: 
het is niet mogelijk om in dit specifieke geval de :reçhtmatigh~id van het verkeersoesluit 
te beoordelen en het on<;ierli~ende besluit (het WAB) buiten beschouwitlg te laten. 

Het snelheidsregil;:ne van m~aal 100 ~per uur op de A2 Vinkeveen..,... Maarssen is 
als voorschrift opgenomen in art. 3lid ~van. het wegaan.passings'besluit A.2 Holendrecht
Maarssen van december 2009 (het Wt'lgaanpas&ingsbesluit wordt hierna genoemd: WA8 
en wordt overgelegd als prod. 3). De minister heeft zelf bij de verbreding van 2 x 4 naar 
~ x 5 rijstroken in het W AB gekozen voor het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) 
met de da;mnee samenhangende maatregeh:m zoEI]s de maximumsnelheid van 100 km 
per uur en het toepassen van dubbellaags ZOAB. De snelheid van maximaal 100 k:n:1 per 
uur is als mi tigerende ma13.tregel beschreven in het bij het W AB behorende MER. 

Het WAB met de voorschriften is niet alleen feitelijk, maar ook in juridische zin een l::>esluit 
en dus geen "toe:regging" of "afspraak" zoals de minister in diverse stukken lijkt te 
suggereren. Ook besluiten die de minister neemt dienen de foi'Ill.ele weg van wijziging te 
ondergaan als de minister het besluit niet (meer) wil uitvoeren. Het aangevallen 
ver~een;besluit is geen zelfstandig besluit dat los staat van het voorgaande WAB omdat 
hierin nu eenmaal een voorschrift over de mrutimu:rp. snelheid was opgenomen. Niet kan 
worden volgehouden dat het verkeersbesluit een op ~c~lf staan!i besluit ~s en 
uitsluitcmd in die hoedanigheid dient te wo:rden beoordeeld. Volgens de tekst van de 
hieronder verder te bespreken wettelijke regels kan ll.et verkeersbesluit ook niet worden 
gemotiveerd met de stelling dat dit besluit deel uitmaakt van het landelijke 
s!lelhedenbeleid tot verhoging van de Plaximun;umelheid op rijkswegen. 

Ten 1:!-anzien van een wegaanpassingsp~,sluit (dus niet e~n verkeersbesluit) is weliswaar 
overwogen in de uitspraak van de ABRvS van 2 maart 2011 (ECLI:Nl,-RVS:20 11 :BP()352), 
dat de vaststelling van een besll..üt zoals in dit geval aan de orde, een belangenafwegip,g 
vergt waarbij politieke en bestuurlijke ~ichten een belangrijke rol spelen, maar ook uit 
die uitspraakvan ~e Afè;ieling blijkt niet d~t milieuoverwegingen dan geen rol meer spelen 
en, dat het wettelijk kader verlaten mag worden. Het is e~pUciet cle t:aa.k van de rechter 
om te beoordelen of is voldaan aan het wettelijk kader ~als onder meer opgenomen in de 
Wegenverkeerswet. Tegen deze achtergr<md moe::ten de beroepsgronden beoordeeld 
worden. 

Als het WAB met is uitgewerlrt onmiQ.dellijk na de verbreding van de A2, zijn er nu twee 
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maximuw.snelheQ.en van kracht in de Çtvçmc;i- en nachtperiode en het is de vraag of dit 
wettelijk kan. Het W AB is immers niet gewijzigd en het voorschrift over de 
maximumsnelheid is niet ingetrokken, dus de vraag do~t zich voor of het WAB gewijzigd 
had moeten worden (intrekking voorschrift) alvorens het verkeersbesluit ter bepaling van 
de nieuwe ma"ámumsnelheid zou kunn~n worden genotnen. De~ vragg is door de 
rechtbank Midden-Nederland in de uitspraak d.d. 22 december 2015, 
ECI.I:NL:RBMNE:2015:9162, niet beantwoord en ligt nu voor in hoger beroep bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraa.l< van de .R-aad van State. 

Art. 15lid 1 van de Wvw luidt immers: 
De plaatsing of verwijdering van de bij ÇLlgemene maatregel van bestuur aangewezen 
v?rkeer~tekens, en onderborden voor zover daardoor een gebqd of verbod ontstaat of wordt 
gewij~gd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit, 

Hieruit volgt dat ook intrekking van een gebod of verbod alleen kan bij verkeersbesluit of 
het besluit waarin dit gebod of verbod is opgenomen. 

In de nacht wordt het gebod om maximaa1100km per uur te rijden in feite ingetrokken 
en ook dit intrekken als zodanig kan alleen bij een verkeersbesluit of, indien dit door een 
speciale regeling is opgegaan in een ander besluit, door wijziging van dit andere besluit. 
Zo1.1, men ~ich op het standpunt stellen dat het W AB automatisch is uitgewerkt na 
verbreding van de weg, dan zou het verkeersbesluit dat daarin is "opgegaan" 9ok 
automatisch zijn uitgewerkt. Zou men ?:ich op het standpunt stellen da.t het WAB niet is 
uitgewerkt na de aanleg van de weg en dat voorschriften over het gebruik van de weg dus 
hun geldigheid niet hebben verloren, dan zal eerst het voorschrift waarin de 
maximUIIl.snelheid is beperkt tot 100krD: per uur moeten worden ingetrokken. Indien men 
zich op het standpunt stelt dat het voorschrift kan worden gewijzigd met een 
verkeersbesluit, dan zal tenminste uit dit verkeersbesluit moeten blijken dat het 
voorschrift uit de W AB wordt i11getro~en. Ook uit overweging 11 uit het hierboven 
aangehaalde vonnis van de rechtbank blijkt dat niet ontkomen kan worden aan een 
beoordeling van dit voorschrift uit het WAB. 

Overigens is onduidelijk welk standpunt d~ minister predes inneemt. Op blz. 34 van de 
Nota van antwoord onder 12.2 lijkt het of de minister zich op het standpunt stelt dat het 
WAB is "uitgewerkt" na verbreding van de weg, maar ook dat de nl.inister zich op het 
standpunt stelt dat voorschriften uit het WAB automatisch vervallen als een sitqatie 
wijzigt of a,ls er een nieuw beshût komt. De wettelijke basis voor deze opvattingen wordt 
niet aangegeven. Voor zover er a,1 een wettelijke basis voor deze opvattingen zou zijn, moet 
aangenomen worden dat deze onverbindend is wegens strijd met Europees recht. Zowel 
de EU m.e.r. richtlijnen als de Habitatrichtlijn staan ir). de weg aan deze opvattingen. 

De m.e.r, richtlijnen peogen ond~r 01.eer werkelijke inspraak te geven aan het publiek. 
Deze inspraak betreft onder meer cte l::leschrijving van de beoogde maatregelen om 
aanzienlijke nadelige effecten te vermijdc;m, te Peperken en zo :mogelijk te verhelpen, 
Indien in werkelijkheid de beschreven maatregelen niet worden genomen, heeft het 
publiek dus ook geen werkelijke inspr~ gehad op het project als geheel. Aldus zou in 
ee1:1 MER van alles en nog wat aan mitigerende maatregelen kunnen worden opgevoerd 
zonder d.at er voor de initiatiefnemer enige verplichting zou ontstaan om deze m.aatregelen 
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ook daadwerkelijk te nemen. Als de Staat het publiek op deze manier voor de gek mag 
houden, mogen lagere overheden en particuliere initiatiefnemers het ook. Aldus wordt 
ook het integrale project (dus inclusief demitigerende maatregelen) feitelijk; onttrokken 
aan de toetsing door de onafhankelijke rechter. 

Verder is er in de Wet milieubeheer in lll1;. 7.39 de verplichting opgenomen voor het 
bevoegd gezag om de gevolgen te onderzoeken die de uitvoering van het besluit heeft vopr 
het milieu, wanneer de in het besluit voorgeno:rnen activiteit wordt ondernomen of nadat 
zij is ondernomen. Deze evaluatieverplichting is niet nagekomen en de effecten van de 
rpitigerende maatregel in samenhang met alle overige factoren zijn niet onderzocht. 
Voordat dit verplichte onderzoek kon plaatsvinden is immers de mitigenmde maatregel 
van de snelheidsbeperking tot 100 km per u1-1r voor de avond- en nachtperiode reeds 
opgeheven. 

Voor zover het project effecten heeft op beschermde gebieden, zou op deze wijze de 
passende beoordeling die is gemaakt voor het project op onjuiste onderzoeksgegevens 
berusten. Eventuc::le mitigerende maatregelen die er toe strekken om de signi:ficantl:l 
negatieve gevolgen die voor het beschermde habitattype enf of de beschermde soort 
rechtstreeks uit het project voortvloeien, te voorkomen of te verminderen, zijn dan ten 
onrechte in de passende beoordeling betrokken. 

Als motivering voor de verhoging van de maximumsnelheid na het WAB wordt gegeven 
dat sedert 2009 de luchtkwaliteit verbeterd zou zijn en het wagenpark schoner zou zijn 
geworden. Afgezien van het feit dat de wetenschappelijke onderbouwing van deze 
stellingen ontbreekt, moet er van worden uitgegaan dat er ook bij de voorbereiding van 
het W AB met "zichtja,renn is gewerkt en dat er toen eveneens van is uitgegaan dat het 
wagenpark schoner zou worden in de loop van de jaren. Niet is gebleken dat deze 
"verschoning" sneller verloopt dan in 2009/2010 verwacht. Integendeel, inmiddels is 
ge'Qleken dat c::en groot <teel van 4et wagenpark niet ss:honer is geworden (vgl, o.Çt. het 
Volkswagenschandaal). Aangezien dit in alle kranten een veel besproken onderwerp is 
geweest, wordt dit bekend verondersteld, Mocht dit betwist worden, dan verzoek ik u mij 
in de gelegenheid te stellen verdere informatie hierover te verstrekken. 

Fol'$ele eisen ve:t;keersbesluit 
Het verkeersbeshJit voldoet niet aan de wettelijke eisen die voor een verkeersbesluit 
gelden. 

Ingevolge artikel!, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: 
Wvw) wordt in deze wet en d,e daarop berustende bepalingen vers4l.an onder wegen: alle 
voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin 
liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten. 
Ingevolge artikel2, eerste lid, kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels strekken 
tot: 
a. het verzekeren van de veiligheid op de weg; 
b. het beschermen van weggebruikers en passagiers; 
c. het in sta.nd houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; 
d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 
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Ingevolge het tweede lid !runnen <ie krachten::> deze wet Vl;l,stgestelde regels voorts strekken 
tot: 
a. het voorkomen of beperkem Vé!.ll door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of 
schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; 
b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het 
karakter of van de functie van objecten of gebieden. 

Ingevolge artikel 15, eer~te lid, gesc:Wedt qe plaa.tsing of lierwijdering van de bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, eq. onderborden voor zover daardoor 
een gebod of verbod ontstaçlt of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit. 

Ingevolge artikel ~ 1 van het Besluit ac:iministratieve bepalingen inzake het wegverkeer 
(BAl3W) vermeldt de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval welke doelstelling 
of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogçi. Daarbij wordt aangegeven welke 
van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de wet genoemde belangen ten grondslag 
liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere van de in artikel2, eerste en tweede 
lid, van de wet gen,oemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke 
wijze de belangen tegen elkaar ~jn afgewogen. 

Zoals de Afdeling diverse malen heeft overwogen, onder meer in de uitspraak van 26 juni 
2013 (ECLI:NL:RVS:2013:59), komt aan een bevoegd gezag bij het nemen van een 
verkeersbesluit beoordelingsruimte toe bij de uitleg van de begrippen 'veiligheid op de 
weg', 'bruikbaarheid (van de weg)' en 'vrijheid van het verkeer'. Voorts is het aan clat 
bevoegd gezag om de verschillende belangen die betrokken moeten worden bij het nemen 
van een dergelijk besluit tegen elkaar af te wegen en om te beoordelen wanneer de in 
artikel 2 van <ie Wvw 1994 vermelde l;>elangen het nemen van een verkeersmaatregel 
vergen. De rechter dient te toetsen of de uitleg die het bevoegd gezag aan de vermelde 
begrippen heeft gegeven, de grenzen van redelijke wetsuitleg te buiten gaat, of het besluit 
niet anderszins in strijd is met wettelijke voorsçhrifte~ en of de afweging van de betrokken 
belangen zodanig onevenwichtig is dat dat college niet in r~delijkheid tot dat besluit lleeft 
kunnen komen. 

Voorts heeft de Afdeling in haar uitsprru:U< van 12 december 2012 
(ECLI:NL:RVS:20l2:BY5894) overwogen dat het bevo~gd gezag niet de absolute noodzaak 
van een verkeersbesluit behoeft aan te tonen. Voldoende is dat met llet verkeersbesluit 
de eraan ten grondslag gelegde belangen, bedoeld in artikel2, eerste en tweede lid, van 
de Wvw 1994, worden gediend en dat inziçhteliJk is gemaakt op welke wijze deze belangen 
tegen elkaar zijn $gewogen 

Onder het kopje "doel" (sub 2) staat er in het ve:rkeersbesluit: 
Aan Çle Tweede Kam~r is bij brief van 28 november 2011 (Tweede Kamer kamerstuk 32 
646, nr. 13) (tangegef,)en dat per 1 september 2012 de algemene maximumsnelheid op 
autosnelwegen in Nederland, van 120 km/ h naar 130 km/ h za,l worden verhoogd. Middels 
een besluit tot wijziging van het Reglement uerkeersreg(}ls en verkeerstekens 1990 (hierna 
RW 1990) i$ daaraan uitvoering gegeven. Het gewijzigde RVV 1990 is op 1 september 
2012 in werking getreden. 
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Bij het instellen van 1$0 km/ h als maximumsnelheid voor autosnelwegen is het zoveel 
mogeliJk waarborgen van vriJheid van het verkeer (artikel 2 Wvw) als uitgangspunt 
gehanteerd. 
Op snelwegen waar op 1 september 2012, vanwege de verkeersveiligheid, het milieu 
(geluids- en luchtkwaliteitsnormen) of de natuur, dl:! maximumsnelheid niet verhoogd kon 
worden, bleef de maximumsnelheid 100 of 120 kilometer per uur of gold 130 kilometer per 
uur alleen in de avond en in de nacht. 
Op het in dit beslu,it vermelde wegtraject van de A.2 bleek in hetjaar 2012, vanwege het 
nabijgelegen nqtuurgebied Botshol, geen mogelijkhfdd om een maximumsnelheid in te 
voeren van {permanent) 130 km/ h 
( ... ) 
Het uitgangspunt van het nieuwe snelhedenbeleid is: "130 km/hop de autosnelweg is de 
norm". Dit betelçent dat, overal waar dat mogelijk is, de maximurrumelheid op 
autosnelwegen permanent of dynamisch naar 130 km/ h wordt gebracht. 
Aan de Tweede l(ameris bij briefvan 23 april2014 (k,enmerkRWS-2014/ 15995/ 144811) 
aangegeven dat wanneer de snelheid kan worden verhpogd ~amvege veiligheid en 
regelgtwing op het gel:Jier.i ~an geluid, luçhtkwaliteit en natuur, cJtt op een zodanige wijze 
gedaan wordt dat er steeds langere trajecten ontstaan met één gelijke maximumsnelheid. 
Door de situatie jaarlijks te monitoren wordt verwacht dat stapsgewijs kan worden 
doorgegroeid naar een hoofdwegennet waar op ruim 75 procent van het autosnelwegnet 
130 km/h gereden mag worden. 
Nieuw uitgevoerd onderzoek naar de omgevingseffecten (geluid, lucht en natuur) heeft 
uitgewezen dat op het in het besluit vermelde wegtraject van de A2 het niet langer 
noodzakelijk is om in de avond en nacht af te wijken van de algemene maximumsnelheid 
van 130 km/ h en op het in het besluit vermelde wegtraject van de A 12 om het onderscheid 
te handhaven tussen dag, avond en nacht. 
Hieronder wordt in paragraaf 3 aangegeven da,t de omgevingseffecten door de 
aanpassingen van de maximumsnelheid op de wegtrajecten van de A2 en A12 naar 
(dynamisch) 130 km/ h geen belemmering vormen. 
De voorgestelde maatregel op de A2 zal ertoe leiden dat op het gehele traject Holendrecht -
Maarssen de maximumsnelheid hetzelfde wordt over een lengte van 19,3 km. ( ... ) 

Bovengenoemde redenering gaat er volledig aan voorbij dat er in het verleden een 
algemene maximumsnelheid bestond van 120 km per uur en dat desondanks voor dit 
traject een maximumsnelheid van 100 km per uur gold. In de ophoging van de wettelijke 
maximumsnelheid kan dus geen reden gevonden worden om op dit traject de maximum 
snelheid in de avond en nacht te verhogeQ.. Op welke wijze de verhoging van de maximum 
snelheid in de avond en nacht ~ou bijdragen aan "het w~borgen van de vrijheid van het 
verkeer" wordt in het verkeersbesluit niet toegelicht en zelfs wordt niet uitgelegd wat 
hieronder zou moeten worden verstaan. ln c:l.it opzicht is dus niet te beoordelen welk 
belang ~het verkeersbesluit ten grcmds).ag is gelegd. Met dit belang kan worden bedoeld 
een betere doorstroming van verkeer, maar ook iets heel anders. Er is geen onderzoek 
uitgevoerd waaruit blijkt dat de verhoging van de snelheid in de avond- en nachtperiode 
bijvoorl)eeld ~ leiden tot m;inder files 9f opstoppingen. 

Volgens de Memorie van antwoord (blz. 8) wordt voor het algemene beleid oll}. de 
maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen met het waarborgen van de vrijheid van 
c;te weg bedoeld "een minder beperkend snelheidsregime". Waarom 130km minder 
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beperkend zou zijn dan ~OOkm wordt :tJ.iet uiteengezet. Er ~jn ~aatregelen te bedenken 
die een nog minder beperkend snelheidsregirne opleveren, zoals bijvoorbeeld het weren 
van 90km per uur verkeer van de snelwegen. Daar is echter geen onderzoek naar ge<iaan. 

Een snelheidsverhoging voor bepaalde verkeersdeelnemers kan betekenen dat andere 
verkeersdeelnemers (zoals begrensd verkeer of oudere verkeersdeelnemers) juist in hun 
vrijheid worden beperkt omdat rijden voor hen gevaarlijker is geworden. Onervaren 
verkeersdeelnemers of verkeersdeelnemers wiens reactievermogen lager is door -
bijvoorbeeld- een gevorderde leeftijd zullen zich bij een hogere snelheid minder veilig 
voelen op c1e weg en wellicht om die reden hun mobiliteit verliezen. Verkeershandelingen 
al~:~ itlvoegen en inhalen worden moeilijker veilig uit te voeren als er een groot verschil in 
snelheid is. Onderzoek is hier echter niet naar verricht, hoewel de 'fbeleving" van de~ 
groepen verkeersdeelnemer~;~ niet minder valide is dan de "beleving" waarop het 
kabinetsbeleid is gebaseerd. Uit het onderstaande blijkt dat "beleid" is afgewogen tegen 
andere belangen, maar "beleid" is geen in de Wegenverkeerswet bedoeld belang. 

Onder het kopje "belangenafweging"(sub 4) staat: 
Gelet op het hiervoor onder 2 aangegeven beleid en het gegeven dat er geen knelpunten 
ontstaan met betrekking tot verkeersveiligheid of natuur en met inachtneming van de 
normen voor luchtkwaliteit en de geluidproductieplafonds (hetgeen geconcludeerd kan 
worden uit de result(lten van de onderzoeken naar omgevingseffecten onder 3), k;an op de 
wegtrajecten als aangegeven in het dictum, de maximumsnelheid worden aangepast. 

Het beleid waar dit verkeersbesluit op doelt, is gebaseerd op de gedachte dat er structurele 
tijdwinst te behalen valt door de verhoging van de maximum snelheid en dat dit beter aan 
zou sluiten bij de "beleving" van de automobilist. Opmerkelijk is, dat deze redenen volledig 
uit het aangevallen verkeersbesluit zelf zijn verdwenen. Deze redenen worden in de 
Memorie van antwoord (blz. 7 -8) besproken als reden voor het doorvoeren van de 
verhoging van de maximumsnelheid in het algemeen. Kennelijk is het inzicht 
doorgekomen dat er voor dit traject geen relevante tijdwinst te behalen valt en dat er geen 
goede reden is om de veronderstelde "peleving" van de automobilist zoveel prioriteit te 
geven. AMge2:ien deze redenen kennelijk voor dit traject zijn weggevallen, komt de vraag 
nog sterker naar voren waarom die snelheid dan toch verhoogd moet worden. 

De beborcli:qg is zeer ondllideUjk en i11 ~Strijd met de voor de A2 gelden.de 
internationale verdrageil en E11ropees rec:ht 
In de Nota van antwoord wordt maar zeer s-ummier ingegaan op de zienswijze dat de ter 
uitvoering van het verkeersbesl-uit ge"Qruikte bebording in strijd is met interp.ationale 
verdragen, liet traject is opgenq:men als weg E35 in Ann,ex I VM de Europese 
Overeenkomst inzake internationale ho<;>fdverkeerswegen (AGR). Volgens art. 3 van dit 
Verdrag geldt de verplichting: 
Artiele 3 
The roads of the intemati()nal E-road network as referred to in artiele 1 of this 
Agreement shall b~ brought into conformity with the provisions of annex II to this 
Agreement. 
In annex II staat op blz. 43 
IV.2.1 General characteristics of vertical signs and road markings 
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Vertical signs and road markings, in accordance with the principles set out in 
international conventions and agreements, contribute to the comprehensibility of the 
road and shall be designed and executed in such a way as to be consistent with each other 
and with the components ofthe project in general. 
The basic prerequisite for signs shall be homogeneity; they are intended for users moving 
rapid,ly and shall therefore be visible from an adequate distance by day or by night, and 
be immediately comprehensible. 

Uit het bovenstaande blijk.t zonder enige twijfel dat het hier verder te bespreken verdrag 
van toepassing is op dit wegtraject. Ten a@Zien van deze wegen geldt in het bijzonder dat 
ze bedoeld zijn voor internationaal verkeer, dus moeten hoge eisen gesteld worden aan de 
begrijpelijkheid van verkeersborden. Over de onbegrijpelijkheid van dit soort 
verkeersborden wordt al veel geklaagd door gewone Nederlandse burgers. 
Verkeersdeelnemers die geen Nederlands kunnen lezen zijn niet in staat om te begrijpen 
wat er wanneer wel of niet mag. Pit alles komt de verkeersveiligheid ook niet ten goede, 
onder meer omdat het lezen van die bordjes de aandacht zal afleiden van de weg. 

De Verdragen van Wenen inzake het wegverkeer en inzake verkeerstekens schrijven 
weliswaar voor bepaalde borden voor dat de teksten op de borden in de nationale taal 
worden weergegeven, doch het is de vraag of dit geldt voor bord C, 14 (Speed Limit Part 
I, Annex 1 onder 5 Convention on Road Signs and Signals, ondertekend in Wenen op 8 
november 1968) en of het is toegestaan om de betreff<:~nde onderborden te plaatsen. 

Er staat weliswaar in art. 8 lid 4 Convention on Road Signs and Signals,: "Where the 
competent authorities consider it adl!isable to ma/t;e the meaning of q sign or symbol more 
explicit or to limit the application of a sign to certÇtin periods, this can be done by inscriptions 
on the sign as provided in Annex 1 to this Convention or on an additional panel" 
In de Europese Overeenkomst tot aanvulling van het Verdrag :inzake verkeerstekens dat 
voor Nederland geldt staat: 
Ad Artiele 8 ofthe Convention 
Paragraph3 
This paragraph shall be read as follows: "During the transitional period of ten years 
prescribed in item 4 of this annex, and thereafter in exceptional circumstances to facilitate 
the interpretation of signs, an inscription may be added in r;z rectangular panel below the 
sign or in a rectangular panel con.taining the sign; such an jnscription may also be placed 
on the, sign itself, ij this does not make the sign more difficult to understand for drivers 
who cannot understand the inscription." 
Dit betekent dat artikel 8 lid 4 uit het verdrag wordt "overruled" door het bepaalde in de 
Europese overeenkomst tot aanvulling van ~?-et verdrag. 

De bedoeling van de verdragen over verkeerstekens- en borden is dat deze internationaal 
te begrijpen zijn en zoveel mogelijk eenvamtig zijn. Niet alleen formeelrechtelijk is dit een 
belangrijk punt (Nederland moet voldoen aan verdragen) maar ook in praktisch opzicht 
is dit zeer bela.p.grijk. De weggebruiker mag niet in verwarring raken over de regels die 
gelden voor een bepaald wegtraject, onder meer omdat dit negatief uitwerkt op de 
verkeersveiligheid. 
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Hoe een onderbord met daarop een aanduiding van bepaalde uren in dit systeem past, 
blijft volledig onduidelijk. In het gegeven geval is de rechtszekerheid emstig in het geding 
omdat het onduidelij},{ is of voor het weghalen of wijzigen van de onderborden bij de 
aangegeven maximumsnelheid ook een verkeersbesluit noodzakeliJk is. In het RW wordt 
namelijk niets geregeld voor onderborden uit deze categorie, terwijl voor andere borden 
(E4 t.m. E8 en E12 en E13) expliciet is geregeld dat de onderborden met een 
verkeersbesluit moeten worden geplaatst. Over deze systematiek uit de RVV zwijgt het 
besluit en tot op heden is het RVV niet zodanig gewijzigd dat er een verband is gelegd 
tussen de borden over de maximumsnelheid· en eventuele onderbo:rclen. 

Luchtkwaliteit en C02 reductie 
Het betreffende traject behoort tot de als categorie "Uitgebreide & kernnetwerken: Wegen, 
havens, overslagterminals voor weg- en spoorvervoer en luchthavens" aangemerkte 
verbinding in Verordening (EU) Nr. 1315/2013 van het Europees parlement en de raad 
van 11 december 2013 betreffende rich,tsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van 
het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU. In 
deze Verordening (dit is een verordening en heeft dus rechtstreekse werking sedert 21-
12.,2013) zijn specifieke eisen opgenomen waaraan de daarin opgenomen infrastructuur 
moet voldoen. Onder meer geldt de eis uit art. 4 aanhef: 
Het trans-Europees vervoersnetwerk versterkt de sociale, economische en territoriale 
samenhang van de Unie en draagt bij tot de verwezenlijking van een interne Europese 
vervoersruimte die d.,;ur.zaam en efficiënt is, meer voordelen voor de gebruikers bieà.t en 
inclusieve groei ondersteu,nt Het biedt q.antoonbare Europese meerwaarde door bij te 
dragen tot de doelstellingen als vastgelegd in de volgende vier categorieën: 
en sub c: 
duurzaamheid door: 
i)alle veruoerswijzen op zodanige wijze te ontwikkelen dat vervoer wordt gegarandeerd dat 
op lange termijn houdbaar en economisch ef.ficiënt is; 
ii)biJ te dragen tot de doelsfellingen uan een lage uitstoot "-'an broeikasgQsen, een 
schoon uervoer met een lage CO:Z·uitstoo~ brandstojvoqrztentngszekerheid, 
yçrlaginfJ van (!Xterne kosten en milie.,;beschermtng; 
iii)het bevorder(Jn V(ln . tl~t'V(Jer ~ een lage CO:Z-uitnoot met tenetnd~ een 
qQnmerkelfJke afname van de CO:Z-utqtoot te bereiken, in overè~nstemming met 
de desbetreffende doelstellingen van de Unie voor het verminderen V(ln C02; 

Op grond van deze Verordening geldt voor het traject dus onder meer wel de eis van 
duurzaamheid door het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen en verzurende 
e:m.ilïlsies. Ten, onreçhte zijn bij de voorbereid:ing van het verkeerspesluit niet de direct uit 
deze EU verordening voortvloeiende verplichtingen betrokken. Het aspect C02 reductie 
had dus nadrukkelijk deel 1:1.it moeten :maken van de voorbereiding van dit 
verkeersbesluit. De minister heeft clit miskend door een besluit te nemen dat juist 
oijdraagt aan een hogere C02 uitstoot. 

Vastgesteld moet worden dat het kabinetsbeleid om de snelheid te verhogen op de grote 
doorgaande wegen die doorgaans ook behoren tot het netwerk genoemd in de 
Verordening, in ernstige mate in strijd is met die Verordening. Uit het rapport van TNO, 
d.d. 4 april2016 (ref. 2016-TL-NOT-010029534 en over te leggen als prod. 4) opgesteld 
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in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en met als onderwerp: 
Uitstoot van auto's bij snelheden hoger dan 120 km ju, blijkt dat de uitstoot bij een hogere 
snelheid dan 100 km/h zeer sterk toeneemt. Op blz. 1 staat: 
Voor de gemiddelde vloot van personen.- en bestelauto's (licht wegverkeer) op de 
snelweg, die bestaat uit voertuigen van verschillende Euro-.,klassen op verschillende 
brq.ndstoffen, is de NOx-ernissie op een 139 km/u snelweg bij normq.le doorstroming 12% 
resp. 40% hoger dan op wegen met een maximum snelheid van 120 km/ h resp. 100 km/u. 
Het totale effect wordt verder nog bepaald door de aandelen van verschillende 
congestieniveaus in de verkeersafwikkeling door de dag heen. 
Aangenomen moet worden dat er in de avond- en nachtperiode flink doorgereden kan 
worden, dus dat de l30km/h door dit verkeer dan ook wordt gehaald. Voor de C02 
uitstoot is een soortgelijk patroon te zien. 

Blijkens de Nota van antwoord blz. 14 geldt voor NOx .een wettelijke jaargemiddelde 
grenswaarde van 40 pg/m3. Het verkeersbesluit is gebaseerd op oude onderzoeken, 
waarbij uitgegaan werd van emissiecijfers die nietjl.;l.ist bleken te zijn. Ook in de Nota van 
antwoord wordt verwezen naar oude (20 12) onderzoeken. Gezien het hierboven 
gesignaleerde verschil bij gemiddeld licht wegverkeer van 40% bij een toename van 100 
km/h naar 130km/h kunnen de uitgangspunten van het door Tauwuitgevoerde "RWS 
luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht- Vinkeveen 130 km./ uur dynamisch" niet juist 
zijn. Het verschil tussen de rapporten van Tauwen het rapport van TNO is wellicht mede 
te verklaren door het in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 neergelegde 
verschijnsel "emissiefactoren". Deze ook voor wegen speçifiek voor het berekenen van de 
uitstoot door de minister bepaalde factoren geven namelijk een zeer grote vertekening van 
de werkelijkheid. Voor zover de Regeling :aeoordeling Luchtkwaliteit (Rbl 2007) allerlei 
"aftrekposten" invoert in de rekenmodellen, waardoor de berekende situatie aantoonbaar 
zeer sterk afwijkt van de gemeten situt:ttie, is deze regeling onverenigbaar met Richtlijn 
2008/50/EU .. 

Op blz. 11 van het onderzoek van Tauw staat: 
De berekeningen in dit onderzoek zijn uitgevoerd met de NSL rekentooi die hoort bij de 
monitoringsronde 2015. De NSL-rekentool i$ het rekenkundig hart van de Monitoringstool. 
Met de NSL-rekentool heeft iedereen de mogelijkheid om eigen berekeningen uit te voeren 
conform de uitgangspunten van de NSL monitoring. 
De NSL Monitoringstool beschikt over een complete set aan uitgangspunten voor het 
berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen. Het betreft bijvoorbeeld gegevens over 
verkeersintensiteiten, ligging van schermen en positionering van toetspunten. In het kader 
v(ln dit onderzoek ~jn q]leen die gegel!en~ g~wijzig4 welke door dit besll!,it veranderen. In 
dit onderzoek is gerekend met een nieuwe set verkeerscijfers. Het betreft een door RWS 
gegenereerde set verkeerscijfers voor het jaar 2016, De set is opgebot!,wd vanuit het 
netwerk 2015 en 2020 (met en zonder snelheidsverhoging). 

Zoals in de zienswijzen reeds is aangeg~ven, hol:ldt de NSL monitoringtooi voor de 
achtergrondwaarde geen rekening met de mass!Ue snelh~idsverhogingen in Nederland. 
Verder blijkt ciit rekenmodel niet te herosten op cie werkelijkheid. Uit het TNO-rapport 
TNO 2013 Rll083 VERSIT+ Emil'!siefactoren voorStandaard rekenm~thpde 1 en 2-2013 
l.l.pdate d.d. 16 jl.l.li 2013 (relevante blz. <;>Ver te l~ggen als procl. S), blijkt het volgende over 
dit model C>P bl2;. 7-6 : Het kapinet heeft besloten dat voor het bepalen van de SRM-
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emissiefactoren ni" a,lleen de effecten van v~estelde bel~dsm(latregelen worden 
meegenomen~ maar, net a~ in voorgcm.nde Ja,ren, ooTc de e/f~ctert Vt;m voorgf!lnomen 
maatregelen. Dit zijn maatregelen die de Europese Commissie ~~het kabinet van plan zijn 
te nemen, maar die nog uitgewerkt en gf!dnstrumenteerd moeten worden. 

De besluitvorming rond deze maatregelen is <lus nog niet afgerond en onzeker is of de 
D;laatregelen uitgevoerd zullen worden en zo ja, wanneer en met welk effect. Bovenop de 
toch al grote onzekerheid met betrekking tot toekomstige factoren zoals verkeersgroei en 
verkeerssamenstelling, wordt dus nog extra onzekerheicl. gestapelq. Voor de minister is 
het daarmee makkelijk om voor wegen altijd tot de conclusie te komen dat het hooguit 
om een tijdelijke verhoging van luchtverontreiniging ga.at. Je stopt gewoon nog wat extra 
beleidsvoornemens ~al dan realistisch en/ of vaag- in het model en dan reken je de 
toekomst wel schpon. Daarmee dient ziçh dus de vraag ®Il of de gehanteerde modellen 
wel voldoen. açm hetgeen daarover Europeesrechtelijk is bepru:tld. Pan kan imn;:ters ook 
niet worden bepaald of voldaan worgt, qan wel op een bepaald tijdstip voldaan zal worden, 
aan de grenswaarden in richtlijn 2008 I 50 /EU en is er ook geen sprake van een ook maar 
enigszins na11wkeurige bescl)rijving van cte milieugevolgen, laat staan dat in het kader 
van d,e passende beoordeling voor Natura 2000 gebieden de vereü:;te wetenschappelijke 
zekerheid kan worden verkregen. Voor zover Nederlandse regelgeving deze methode zou 
toelaten en/ of voorschrijven, is deze onverbindend wegens strijd met Europees recht. 

In Richtlijn 2008/50/EQ van het Europees parlement en de ;raad van 20 mei 2008 
betreffende de luchtkwaliteit en schone:re lt:tcht voor Europa, zijn in BlJ"[,AGE XIII kritie}{e 
niveaus voor de bescherming van de vegetatie voor NOx opgenomen, waarbij 
overschrijdingsmarges zijn uitgesloten, Niet is onderzocht of voor beschermde flora en het 
habitatrichtlijngebied Botshol en de natuurmonumenten Oeverlanden Gein c.a., 
Oeverlanden Winlçel e:n Schra~an(ien Utrecht-West is vold~ aan deze grenswaarde. 

De Gezondheidsraad heeft op 10 deceD;lber 2012 het rapport gepubliceerd "De invloed 
van stikstof op de gezondheid". Op blz. 9-10 (samenvatting) staat: 
(<]Je $ituatie in ons land, is dus ongunstiger dan gemiddeld in de EU. Dit heeft te maken met 
o~e hoge bevolkingsdichtheid, onze intensieve landbouw, onze forse industrie en ons 
drukke verkeer. De Nederlandse overheid heeft de afgelopen decennia een beleid gevoerd 
waannee de hoeveelheid reactief stik:$tof in ons land is teruggedrongen. Dit proces lijkt 
de laa't$te jaren f!Chter te t#:a91leren. Dat is niet alleen ongunstig voor het milie(.l, maqr 
ook voor d,e volksgezondheid. Hoewel de invloed van reqctief stikstof op de gezondheid nog 
veel onze~rheden kent, maken de beschikbare gegevens voldoende aannemelijk dat de 
Nederlandse volksg~ondheid baa,t heeft l;Jij vercl,ere reductie van de hoeveelheid reactief 
stikstof in ons land. Uit het oogpunt vqn volksgezondh,eid vindt de com7r!.'i$sie het niet alleen 
wenselijk om het lopende stikstofbf!leid onvenninderd voort te zetten, mqar de hoeveelheid 
reqctief stikstof in Nederland versneld verder terug te dringen f!ln de stagnatifil die zich 
de laat$te jaren lijkt af te tekenen, te door~reken." 

Vaststaat dat bij de voorbereiding van h~t verkeersbesluit de volksgezondheid :niet is 
betrollli:en in de belangenafureging. Aange:nom.en moet wordcm dat de leden van de 
Gezondheidsraad die dit rapport hebben voorbereid deskundigen zijn en niet lichtvaardig 
aan de bel zuUen tre~e):l. D11idelijk is dat de verbetering in de lqchtkwaliteit waar de 
minister Vatl, uitgaat er niet is, dan wel ernstig stagneert. In plaats van een m;ik:k;elijke 
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maatregel vqor de verbetering VM het milieu (minder luchtverontreiniging en besparing 
van brandstof) door snelheidsbeperking, kiest de minister voor een maatregel die een 
extra belasting VM het milieu tot gevolg heeft. 

Voor PMlO en PM2,5 is het eveneens dubieus of de berekende uitstoot wel klopt met de 
werkelijke uitstoot. Dit is echter nog niet voor de praktijksituatie onderzocht en de 
gemeente Stichtse Vecht behoudt zich ieder recht voor om daar in een later stadium van 
de procedure nog aanvullingen op te geven. Zoals hierboveiJ, is aangegeven, is het NSL~ 
monitoringtooi een sterk gemanipuleerd re~enm.odel waarin ~erlei beleidsvoornemens 
reeds zijn verdisconteerd, dus dit rekenmodel voldoet niet aan de berekeningsmethodes 
bedoeld in richtlijn 2008/50/EG. De in de richtlijn gegeven berekeningsmethodes gaan 
uit van feitelijke statistische parruneters die regelmatig gevalideerd moeten worden aan 
de hand van de feitelijke situatie. 

Voor PM2,5 geldt eveneens op basis van richtlijn 2008/50/EG een 
blootstellingsconcentratieverplichting sedert 1~1-2015. Vanaf 1~1-,.2015 gelden er ook 
grenswaarden. In de richtlijn zijn verder verplichtingen opgenomen om bepaalde 
streefwélarden op bepaalde data te behalen. Het verkeersbesluit is niet inzichtelijk voor 
wat betreft de toetsing aan de normen uit de richtlijn. Voor PM2,5 wordt slechts 
geconstateerd dat er geen problemen zijn, omdat men denkt onderdePMlO grenswaarde 
te blijven en dat P:N,I2,5 dan vanzelf ook in orde is, Een afzonderlijke toetsing is verplicht 
en relevant omdat de verhouding tussen PM2,5 en PMlO langs snelwegen atypisch is: 
langs snelwegen wordt een hogere concentratie PM2,5~component aangetroffen. 

Geluid en trillingen 
In opdracht van de omgevingsdienst Utrecht is door GeluidPlus adviseurs het rapport 
opgesteld "Onderzoek wegverkeerslawaai A2 Maarssen~ Vinkeveen, effect 130 km/u in 
de avond- ennachtperiode" (over te leggen als p:rod. 6). Het onderstaande is gebaseerd 
op dit rapport en sluit aan bij de eerder ingebrachte zienswijzen~ 

Per 12 juni 2012 zijn de geluidsproductieplafonds (gpp's) formeel ingevoerd, Een 
belangrijke doelstelling bij de invoering van het geluidsproductieplafond was om 
"werkruimte'' te creëren. Hierdoor kan de beJ;leerde:r verkeersgroei opvangen en krijgt deze 
voorbereidingstijd om maatregelen te nemen. 

Aangenomen :moet worden, dat met de in de Nederlandse regelgeving voorkomende 
geluidsproductieplafond~> en geluidsplafondkaarten (ook aal} te merken als grenswaarden 
zoals bedoeld in de richtlijn), de geluidsbelastingkaarten en de actieplannen beoogd wordt 
de Richtlijn Omgevingslawaai (Richtlijn 2002/49/EG i.make de evaluatie en de 
beheersing van omgevingslawaai) uit te voeren. Gpp's staan dus niet los van de 
verplichtingen uit de Richtlijn omgevingslawaai, maar zijn een uitvoering daarvan. 

Voor het bepalen VM deze gpp's alsmede de vraag wat de effecten zijn van een 
geluidsbron, dienen de in de Richtlijn omgevingslawaai vastgestelde bepalingswijzen te 
worden gehanteerd. Over een aantal aspecten betreffende de implementatie van de 
Richtlijn omgevingslawaai heeft de Afdeling l;lestuursrechtspraak van de Raad van State 
zich nog niet uitgelaten. Een van die aspecten is of de in de Richtlijn omgevingslawaai 
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voorkomende bepalingswijzen op de juiste manier zijn geïmplementeerd in de 
Nederlandse regelgeving. Het met de Richtlijn beoogde resultaat van harmonisatie van de 
vast~telling van omgevingsgeluid wordt niet bereikt als de lidstaten in h1.1.n nationale 
regelgeving allerhande "correcties" en "aftrekken" toelaten die leiden tot een vertekend 
beeld van de werkelijkheid. 

Richtlijn 2002/49/EG heeft onder meer tot doel de lidstaten te verplichten tot het 
inzichtelijk maken van de bestaande geluidssftuatie middels gestandaardiseerde 
methodes en tot het maken van actieplannen om de geluid,sbelasting te verminderen. 
Essentieel onderdeel van de rich,tlijn is de voorlichting van het publiek. Dit veronderstelt 
onder meer het hanteren van een inzichtelijke berekeningssystematiek die zoveel mogelijk 
overeenkomt met de fe~telijke situatie. Er is een nieuwe bijlage II .. voor deze 
bepalingsmethoden en de lidstaten moeten er voor zorgen dat de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december 2018 aan 
deze wijziging van de richtlijn te voldoen. 

De in Nederland gehanteerde bepalingssystematiek komt aantoonbaar niet overeen met 
de feitelijke situatie, onder meer omdat hierin onbegrijpelijke "aftrekken" en "correcties" 
worden verdisconteerd. In feite wordt het :publiek hierdoor misleid over wat de 
daadwerkelijke geluidbelasting is of ;zal zijn. Aldus is het werkelijke geluidniveau 
aanzienlijk hoger dan het "berekende" geluidniveau dat derhalve ook niet gebruikt kan 
worden om de effecten op beschermde soorten te onderzoeken, Bovendien wordt het 
publiek aldus verkeerd geïnformeerd omdat de werkelijke geluidsbelasting aanzienlijk 
hoger is dan wat aan het publiek wqrdt voorgeschoteld. Pit is duidelijk in strijd met 
richtlijn 2002/49/EG en ook in strijd met de m.e,r. richtlijnen .. 

In de Wet milieubeheer is opgenomen dat de beheerder van de weg zorgdraagt voor 
naleving van de geluidproductieplafonds (artikel 11.20}, Hiertoe wordt jruirlijks een 
nalevingsverslag opgesteld. De nalevingsverslagen van 2013 en 2014 zijn momenteel 
besc~baar. Naast de rekenkundige bepaling van de geluidproductie op referentiepunten 
vindt steekproefsgewijs meting plaats door een onafhankelijke partij ter validatie van de 
berekende waarden (artikel 11.22, lid 4). Hiertoe h,eeft het RIVM de geluidproductie op 
een aantal referentiepuntenvastgestelci, geh,J.idmonitor 2013 en 2014. 

De hoogte van de gpp's is voor de A2 Holendrecht-Maarssen vastgesteld op basis van het 
WAB A2 Holendrecht-Maarssen van december 2009, zoals aangegeven in bijlage 2 van 
het Besluit geluid milieubeheer. Hierin is de situatie voor 2022 berekend. Voor 2022 is 
ter hoogte van Stichtse Vecht uitgegaan van 229.000 mvt/etmaal, dubbellaags ZOAB en 
maximumsnelheid 100 km per Ullr. Het akoestisch onderzoek "Snelheidsverhoging A2 
Holendrecht- Vinkeveen naar 130 km/uur in de avond- en nachtperiode" maakt gebruik 
van verkeerstellingen en de bijbehorende en verdeling van 2016, dubbellaags ZOAB en 
een maximumsnelheid van 100 en 130 km/u in respectievelijk de dagen 
avond/nachtperiode. In 2016 bedraagt de verkeersintensiteit 170.000 mvt/etmaal. 

Het akoestisch onderzoek dat ten grondslag is gelegd aan het verkeersbesluit geeft aan 
dat er na de snelheidsverhoging een nog net passende situatie ontstaat. Binnen de 
gemeente Stichtse Vecht zou er vanwege de snelheidsverhoging nog maar 0,8 dB aan 
geluidruimte op het meest maatgevende referentiepunt beschikbaar zijn. Wanneer de 

13 



beschikbare geluidruimte 0,5 dB of minder bedraagt is er spral,<~ van een dreigende 
overschrijding van het gpp. Bij een geh1.idsruirnte van O,SdB of minder moet actie 
ondernomen worden om overschrijding van het geluidproductieplafond te voorkomen. De 
wegbeheerder dient dit jaarlijks, in een nalevingsverslag, te melden aan de minister om 
vervolgens maatregelen in overweging te nemen om overschrijding van de toegestane 
geluidproductie te voorkomen. 

Nabij Breukelen heeft het RIVM validatiemetingen uit~evoerd nabij referentiepunten 
34.203 en 34.204. Binnen een foutenmarge van 1,0 dB is de waarde van de 
geluidbelasti:qg .. ter p~aatse vastgesteld. De gemeten waarde is ~oter dan de in de 
nalevingaverslagen berekende waarde. Het verschil is groter dan het meetonzekerheid en 
de werkelijke geluidbelasting is daarmee significant hoger dan de berekende waarde. Het 
is hiermee aannemelijk dat de A2 in werkelijkheid een hogere geluidproductie heeft dan 
de "berekende" waarden aangeven. Dit il!! ooJ< in lijn met de constatering van het RIVM 
dat de gemeten waarden gemiddeld 2,4 dB hoger uitkomen dan de berekende warden. 
Wellicht dat ook in de bepaling van geluid ~venals in het rekenmodel voor lucht~ 
allerhande beleidsvoornemens zijn verwerkt, waardoor de op basis van berekeningen 
vastgestelde waarden weinig van doen hebben met de feitelijke situatie. 

Richtlijn 2002/49/EG bepaalt de reken en meetmethoden voor geluid en het is de vraag 
of Nederland daar aan voldoet. Het kan niet de bedoeling zijn dat bij uitgevoerde 
bepalingen nog een extra aftrek of "correctie'~ plaats vindt voor mogelijke stillere 
wegdekken of autobanden in de to~komst terwijl volledig ongewi:;~ is of en wanneer deze 
geluictsreductie zal plaatsvinden. De via berekeningen vastgestelde en aan het publiek 
gepresenteerde geluidsbelasting moet volgens de doelstellingen van richtlijn 2002/49/EG 
in ieder geval zo dicht mogelijk de werkelijke geluidsbelasting benaderen. 

Op basis van "berekende" geluidbelastingen op de gpp's in de nalevingsverslagen van 
2013 en 2014 en de prognose van de geluidbelasting in 2016 kan geconcludeerd worden 
dat eind 2017 of begin 2018 een dreigende qverschrijding ontstaat. Een van de eerste 
maatregelen die dient te worden overwogen om de geluidemissie van de A2 te reduceren 
betreft een bron maatregel. Omdat dubbellaf;l.gs ZOAB één van de stilste wegdektypen met 
een nog redelijk onderhoudsinterval betreft, is een reductie van de snelheid een reële en 
veel betere kosteneffectieve maatregel dan het 1;reffen van een overdraçhtsmaatregel of 
het aanpassen van het gpp met mogelijke gevelmaatregelen aan woningen. Dat ook bij 
een snelheid van 100 km/u in de toekomst wellicht de gpp's worden overschreden, is 
geen reden om nu een besluit te nemen dat zeker tot een spoedige overschrijding van de 
ggp's zal leiden. 

Met het verhogen van de snelheid tot 2018 en dan weer terugdraaien (winst+/- 0,5 dB) 
worden de omliggende bewoners onnodig twee jaar aan hogere geluidbelastingen 
blootgesteld. Dit sçhept daarnaast onduidelijkheid bij de weggebruiker wanneer de 
maximaal toegestane rijsnelheid terug gepracht wordt naar 100 km/u. 

Er is een hoorbaar effect van verkeer dat met 100 km/uur rijdt ten opzichte van 130 
km/uu:r. Bij een hogere maximum snelheic;l is het geluictsbeeld onrustiger waarc::loor er 
eerder geluidshinder, ontwaakreacties en gezondheidsschade ontstaat. 
Gezondheidsschade door omgevingslawaai is een belangrijk ç>nderdeel van richtlijn 
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2002 I 49 I EG en volstrekt onduidelijk blijft waarom deze gezondheidsschade in Nederland 
door de overheid wordt gebagatelliseerd .. 

De gecumuleerde geluidscontouren omgevingslawaai dienen volgens de EU-richtlijn 
omgevingslawaai in beeld te worden gebracht. De gemeente gaat er van uit dat de 
lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke l;>epalingen in werking moesten laten 
treden om uiterlijk 18 Juli 2004 aan deze richtlijn te voldoen. Voor 2;over mogelijk dient 
Nederlandse regelgeving in het licht van de richtlijn te worden geïnterpreteerd. Het doel 
van de richtlijn is niet om iedere afzonderlijke geluidsbron in kaart te brengen :lOnder 
acht te slaan op het totale resultaat van de geluidsbelasting. 

De effecten op de bescherrn,de soorten dienen bestucteerd te worden met inachtneming 
van deze gecumuleerde geluicisbelasting~ Er is geen onder;?:oek gc;)daan naar nachtelijk 
actieve dieren, die juist effecten zouden kunnen ondervinden door de nachtelijke 
snelheidsverhoging. Oe verschuiving van de geluidscantour kan niet beoordeeld worden 
in het kader van de gebiedsbescherming omdat het om soortenbescherming gaat en de 
gebieden niet noodzakelijkerwijs bescherming genieten vanwege de aanwezigheid van 
geluidgevoelige soorten. Aan trillingen is geen enkele aaJ:ldacht besteed, terwijl die ook 
effect kunnen hebben op de beschermde soorten. 

Uit de geluidsbelastings~aarten van de gemeente is op te maken dat in een onrustbarend 
groot gebied het geluid boven de 50 dB uitkomt. Volledig onduidelijk blijft wie de 
verantwoordelijkheid hiervoor d:raagt en welk bevoegd gezag verplicht zal worden om 
maatregelen te nemen teneinde te waarborgen dat de geluidsniveaus voor burgers niet 
onaanvaard baar hoog worden, De gemeente is ook op dit punt rechtstreeks in haar belang 
getroffen omdat de gemeente wordt geconfronteerd met voldongen feiten. Uit het 
verkeersbesluit blijkt niet dat de minister ook maar in enige mate heeft nagedacht over 
de samenhang tussen de. geluictsproductie van de rijksweg en alle overige relevante 
geluidsbronnen, Weliswaar schrijft richtlijn 2002/491EG niet voor wat de inhoud van 
een actiepJan moet zijn en hoe dit nageleefd dif;mt te worden, De richtlijn schrijft wel voor 
dat het publiek voorgelicht moet worden over de werkelijke l!litua,tie. 

Natura 2000 gebied en natuurmonumenten 
In de directe omgeving van de weg is het Natura 2000 gebied Botshol gelegen. Op de site 
van het platform participatie is ter inzage gelegd het rapport "Natuurtoets 130 km/uur 
Beoordecling mogelijke (significante) effecten op Natur(l 2000-gebied Botshol, traject A2 
f[olendteçht ~ Vinkeveen". Met betrekking t(.)t de effecten op dit Natura 2000 gebied is 
geen passende beoordeling LJ.itgevoerd, ook niet in het kader van het W AB. Een 
"natuurtoets" is niet gelijk te stellen aan een "pa,ss~nde beoordeling" ~oals bedoeld in de 
Habitatrichtlijn. Volgens de recl~tspraak van het Hof van Justitie dienen de begrippen 
"plan" en "project" ruim opgevat 'te worden en kan ook een wijziging in het gebruik leiden 
tot het vooraf maken van een "passende beoordeling". Eventuele nationale regelgeving die 
hierin beperkingen ~brengt, is onv~rbindend. Een sterk verhoogde snelheid is een 
gewijzigd gebruik van een project dat tot aanzienlijke extra uitstoot en geluidsbelasting 
leidt en derhalve kan dit gewijzigde gebruik significante gevolgen hebben voor de 
beschermde ge bieden en soorten. 
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In het gegeven geval kan het bevoegd gezag ~eh er niet achter verschuilen dat een 
verkeersbesluit geen project of plan is omdat dit niet tot een fysieke aanpassing van de 
weg zou leiden. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dient een en ander 
ruim te worden uitgelegd in verband met het doeltreffendheidsbeginsel. Zou de nu 
voorgestane maximumsnelheid in de W AB procedure een rol hebben gespeeld dan zou dit 
waarschijnlijk aan de wegverbreding in de weg hebben gesW,an. De weg en de snelheid 
dienen als één geheel te worden behandeld en deze zaken mogen niet in stukjes worden 
geknipt om aan bepaalde regels te ontkomen. Niet relevant is of naar nationaal recht 
eventuele specifieke vergunning verplichtingen zijn verbonden aan het maken van een 
passende beoordeling. Indien dit nationale stelsel tot gevolg heeft dat bepaalde 
handelingen die ~nderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kunnen hebben voor zo'n gebied doorgang kunnen vinden zonder dat er een 
passende beoordeling is gemaa).ct, dan komt die lidstaat de verplichtingen uit de 
Habitatrichtlijn niet na. 

Zoals op blz. 63 van de Nota van antwoord wordt opgemerkt, is in de briefvan de minister 
van 23 augustus 2012 (kenmerk IENrvt/BSK-2012/146192) de kap:l~r geïnformeerd over 
het voornemen om in datzelfde jaar de maximumsnelheid op de A2 tussen Vinkeveen en 
Maarssen in de avond en nacht naar 130 km/h te verhogen. De minister heeft daarbij 
aangegeven dat, vanwege het nabijgelegen natuurgebied Botshol, een snelheidsverhoging 
op de A2 tussen Holendrecht en Vinkeveen niet mogelijk was. 

De hierboven bedoelde natuurtoets omvat uitsluitend een toets voor geluid en een toets 
voor stikstofdepositie. Dit betekent dat maar zeer beperkt de effecten op de beschermde 
soorten in het gebied zijn onderzocht . Van veel luchtverontreinigende stoffen zijn de 
effecten dus niet bekend. We weten nu dus ook niet of voldaan wordt aan de 
grenswaarden voor vegetatie uit richtlijn 2008/50/EU. 

Voor geluid is slechts een gebied meegenomen dat binnen een straal van 3 kilometer 
rondom de geselecteerde rijlijnen is gelegen, Zoals hierboven is uiteengezet, is de 
berekende geluidbelasting aanzienlijk la~wr dan vlilida.tiemetingen aan geluidsbelasting 
laten zien. Verder zijn de geluidsniveaus berekend als gemiçl.delde 24-uurs waarde, 
waardoor er een ernstige onderschatting van het nachtelijk geluidsniveau kan 
plaatsvitlden en de verstoring van beschermde soorten in de nacht dus niet met enige 
zekerheid in beeld is gebracht. 

Op hoofdlijnen kan worden gesteld dat snelwegen t()t op enkele tientallen kilometers van 
een Natura ::wao-gebied als gebiedsrelevante brol:l kunnen worden aangemerkt, Een 
snelweg zal dan ook snel :meerd,ere Natura 2000~gel?ieden t.e,gelijk 'beïnvloeden en 
omgekeerd zal één Natura. 2000-gebied snel door meerdere snelwegen tegelijk worden 
beïnvloed. 

In de natuurtoets zijn niet de effecten van een toena,me van de stikstofdepositie getoetst. 
Verwezen wordt naar het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de gebiedsanalyse die in 
de k?der uitgevQe:rd :~:ou zijn. Qp de website van <Je Raad van State is op 5 juli 2016 
aangekondigd dat de Afdeling bestu"tlrsrechtspraa.k verschillende zaken in behandeling 
heeft waarin is aapgevoerd, ciat het PAS in strijd is met de Europese Ha.bitatrichtlijn. Ook 
zijn er be~aren d,ie zien op enkele technische aspecten van het PAS en het daarbij 
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behorende rekeninstrument AERIUS. Deze zaken zullen -naar verwachting- als 
pilotzaken eind van dit jaar op zitting worden gebracht. De gemeente Stichtse Vecht 
onderschrijft deze bezwaren tegen het PAS en het rekeninstrument AERIUS. 

De hierboven bedoelde gebiedsanalyse (defmitief augustus 2015) is geen "passende 
beoordeling" met betrekking tot het gebruik van de A2. Er ontbreekt namelijk een gericht 
onderzoek naar de stikstofdepositie op de verschillende plaatsen in het gebied en de 
effecten daarvan. Bet gebruik van de A2 als bron wm stikstofdepositie wordt in de 
gebiedsanalyse zelfs r:Uet genoemd, du~;~ is ook niet duideij.jk of er voor de toekomstige 
prognose~;~ reken:ing is gehouden met de snelheidsverhoging. De snelheidsverhoging kan 
met betrekking tot de individuele Natura2000 gebieden niet als "autonome" ontwikkeling 
zijn opgenomen in het . PAS. De "passende beoordeling" veronderstelt namelijk een 
afzonderlijke beoordeling van ieder Natura 2000 gebied omdat ieder gebied immers 
verschilt in de gevoeligheid voor stikstofdepositie. 

De vragen of en in hoeverre de minister de passende beoordeling die voor het aspect 
stikstofdepositie is gemaakt voor het desbetreffende Natura 2000-gebied in het PAS ten 
grondslag kon leggen aan het verkeerspeshüt en, in het verlengde c:laarvan, of de minister 
de verwachting mocht hebben dat de in het programma opgenomen (vrije) 
ontwikkelingsruimte aan deze snelheidsverhoging zal worden toegedeeld behoort tot de 
principiële rechtsvragen inzake het PAS die op gelijke wijze in diverse andere zaken aan 
de orde zijn, Blijkens de gebiedsanalyse worden voor verschillende soorten de kritische 
depositiewaarden reeds ruimschoots overschreden. Bovendien zijn veel beschermde 
soorten in hun instandhouding afhankelijk van de waterkwaliteit. Onderzocht had 
derhalve dienen te worden welke extra deposities (uitgaande van de werkelijke 
gevalideerde uitstoot) effecten hebben op de waterkwaliteit. 

In de directe nabijheid van de weg zijn tev~ns gelegen de bescheqnde natuurmonumenten 
Oeverlanden Gein c.a., Oeverlanden Winkel en Schraallanden Utrecht-West. Op 
beschermde natuurmonumenten is het PAS niet van toepassing. Ingevolge artiJ.<el 65 Nbw 
geldt ten aapzien van beschel1llde natuqrmonumenten die op grond van de Nbw (oud) 
zijn aangewezen, in afwijking van artikel 16, vierde lid, het verbod van artikel 16, eerste 
lid, voor i]:l dat artikellid pedoelde schadelijke handelingen die buiten het beschermde 
natuurmonument worden verricht zonder da.t de~e handelingen vermeld zijn in het 
besluit tot ~wijzing. Vaststaat dat in het geheel niet is onderzocht welke schadelijke 
effecten het gewijzigde gebruik van de weg zal hebben op de beschermde 
natuurmonumenten. 

Fl9ra- e:o faunawet 
De :Flora~ en fau,:rtawet besçhermt een groot aantal planten- en diersoorten (waaronder 
vpgels). Dit is dus een andere bescherming dan de gebiedsbescherming. Sommige van die 
soorten zijn gevoelig voor een to~m.arne van de geJqids!Jelasting en/ of ~tikstofdepositie, de 
voor natuur belangrijkste effecten van de snelheidsverhoging op de A2. Sommige van die 
gevoelige soorten komen voor in de nal;ijheid van het traject van de 1\2 waar de 
maximumsnelheid verhoogd wordt. Een effect op die soorten is daarom niet zonder meer 
uit te ~luiten. Vgorbeelden van voor stikstofdepositie gevoelige soorten ~jn $paanse 
ruiter, een soort van blauwgrasland, en de Groenknolorchis, een soort van trilvenen. 
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Niet is onderzocht wat precies de effecten zijn van de nachtelijke verhoging van de 
maximumsnelheid op beschermde diersoorten die in het invloedgebied van de A2 met 
name 's-nachts actief zijn. De verhoging van de maximumsnelheid kan leiden tot effecten 
op beschermde geluid- en/ of depositiegevoelige soorten, dus een dergelijk specifiek 
onderzoek is verplicht in het licht van de in art. 2 lid 2 WVW genoemde belangen. Zoals 
hierboven is aangegeven, zijn er ernstige bedenkingen tegen de geluid- en 
luchtonderzoeken die ten grondslag zijn gelegd aan het verkeersbesluit en de in 
verkeersbesluit opgenomen conclusies over de toename van luchtvervuiling en geluid zin 
aantoonbaar niet in overeenstemming met de werkelijkheid. 

Externe veiligheid 
Per 1 april2015 is de Regeling basisnet van kracht voor de weg. Naar externe veiligheid 
is bij de voorbereiding van het besluit geen onderzoek gedaan en ook geen beoordeling 
gemaakt. De externe veiligheid behoort echter tot diverse in de Wvw gnoemede belangen, 
zoals het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers 
en passagiers. De minister heeft dit miskend en ten onrechte onderzoek naar de gevolgen 
van de snelheidsverhoging voor de externe veiligheid achterwege gelaten. 

Verkeer$veiligheid 
Op 5 juli 2016 heeft de minister aan de Tweede Kamer verzonden de brief «Beantwoording 
Commissievragen inzake het aantal verkeersdoden op Rijkswegen in 20 15" (over te leggen 
als prod. 7). Wat op voorhand reeds te voorspellen viel, namelijk dat de verkeersveiligheid 
emstig in het gedrang komt door de snelheidsverhoging, blijkt zich in de praktijk ook voor 
te doen. 

Op rijkswegen met 130 km per uur heeft zich een "opvallende" stijging voorgedaan van 
het aantal verkeersdoden. Over de ernstige letsels gaat de brief overigens niet, dus het is 
mogelijk dat ook daar een aanzienlijke stijging is ten opzichte van eerdere jaren. Volgens 
de brief is er geen eenduidige verklaring te geven voor de stijging van het aantal ongevallen 
en dat daarom nog geen conclusies getrokken mogen worden. De factoren die genoemd 
worden als mogelijke oorzaak van deze opvallende stijging, afleiding, alcoholgebruik, 
vermoeidbeid e.d. zullen echter niet minder zijn geweest voor 2015. Logisch is dat 
botsingen met obstakels in de ben:n en kop-staartbotsingen in ieder geval "harder 
aankomen" bij 130 km per uur en dat de kans op emstig letsel (al dan niet met dodelijke 
afloop) dan ook hoger is. Met 130 km per uur is verder de remweg veellanger en worden 
veel hogere eisen gesteld aan de reactiesnelheid van automobilisten, zodat dit alleen al 
een verhoging van het aantal van dergelijke ongevallen kan verklaren. 

Gezien het bovenstaande, gaat het verkeersbesluit er ten onrechte van uit dat de 
verkeersveiligheid nauwelijks wordt beïnvloed dor de verhoging van de 
maximumsnelheid. Uit het rapport »onderzoek invoering verhoging maximumsnelheid 
naar 130 km/h, Samenvattende analyse experiment en uitwerking voorstel landelijke 
snelheidsverhoging, (blz. 1 7) blijkt dat er ook in 2011 nog niets gezegd kon worden over 
de verkeersveiligheid omdat de periode van het experiment daarvoor de kort was. De 
toelichting in het besluit verwijst voor de verkeersveiligheid expliciet naar dit rapport, 
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zodat het besluit ook op dit punt gebrekkig is voorbereid en gemotiveerd. Inmiddels is 
duidelijk dat er belangrijke negatieve effecten zijn op de verkeersveiligheid van de 
verhoging van de maximumsnelheid. Het lijkt er verder op dat -ten onrechte- in het 
verkeersmodel waarop het rapport is gebaseerd lagere snelheden dan de maximum 
snelheden zijn ingevoerd. 

Concl1,1sie 
Het is niet mogelijk om uitsluitend met een verkeersbesluit de maximumsnelheid te 
verhogen van lOOkm per uur naar 130km per uur (avond en nacht). Het verkeersbesluit 
is gebrekkig voorbereid en gemotiveerd en is gebaseerd op een volstrekt onevenredige 
belangenafweging. Het verkeersbesluit is ook overigens genomen in strijd met de wet en 
Europees recht. Het besluit dient derhalve vernietigd te worden met veroordeling van 
verweerder in de kosten van dit geding. 

Vriendelijk verzoek ik u mij -voor zover van toepassing- zo spoedig mogelijk een acceptgiro 
voor het verschuldigde griffierecht te sturen. 
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