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Zienswijze ontwerp-verkeersbesluit aanpassing maximumsnelheid A2 Vinkeveen - Abcoude 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

In deze brief maken wij onze zienswijze aan u kenbaar over het ontwerp-verkeersbesluit om op de 

rijksweg A2 de maximumsnelheid aan te passen naar 130 km/uur tussen 19.00 uur en 06.00 uur 

(volgende dag) op het traject tussen Abcoude (km 37,5) en de aansluiting Vinkeveen (km 44,0). Dit doen 

wij puntsgewijs waarbij wij onderbouwen waarom wij vinden dat op de A2 de maximumsnelheid 100 

km/uur moet blijven. 

 

1  Beter en betrouwbaar? 

1.1 “Beter en Betrouwbaar: verbreding A2 Holendrecht – Maarssen” zo luidt de titel van de folder van 

Rijkswaterstaat voor de inspraakprocedure bij het ontwerp Wegaanpassingsbesluit (WAB) voor de 

verbreding van de A2 op dit traject. In de folder staat onder andere dat op het gehele traject niet harder 

mag worden gereden dan 100 km/uur (was 120 km/uur). Slechts enkele maanden na de oplevering van 

de A2 begin 2012 en de invoering van de 100 km/uur, besluit de minister van Infrastructuur en Milieu 

echter al om de snelheid te verhogen naar 130 km/uur in de avond en nachtperiode op het traject 

Maarssen – Vinkeveen en nu dus ook op het traject tussen Vinkeveen en Abcoude. Dit strookt niet met 

de verwachting die onder andere bij onze inwoners is gewekt bij de verbreding van de A2. Hiermee toont 

de Rijksoverheid zich niet betrouwbaar 

 

1.2 De minister kondigde met de brief aan de Tweede Kamer van 28 november 2011 (32646 nr. 13) haar 

voornemen aan de maximumsnelheid in Nederland zoveel mogelijk tot 130 km/uur te verhogen. Dit onder 

het motto “harder waar het kan, langzamer waar het moet”. De invoering van 130 km/uur kon toen niet in 

één keer plaatsvinden. Het ontwerp-verkeersbesluit is klaarblijkelijk bedoeld als weer een stap naar de 

vervulling van de politieke wens met betrekking tot 130 km/uur. Het besluit is niet gericht op het 

verbeteren van de slechte luchtkwaliteit in Nederland, niet op het terugdringen van verkeerslawaai, niet 

op het terugdringen van de stikstofproblematiek, niet op het creëren van meer rust in de (beschermde) 

natuurgebieden langs de A2 en evenmin gericht op het halen van de klimaatdoelstellingen zoals die 
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recent zijn afgesproken in het Klimaatverdrag van Parijs. Hieronder zetten wij verder uiteen waarom wij 

vinden dat het er met de beoogde snelheidsverhoging op de A2 ook niet beter op wordt en het wat ons 

betreft langzamer, namelijk 100 km/uur, moet blijven.  

 

1.3 Wij zijn verder zeer teleurgesteld over het gebrek aan afstemming bij de totstandkoming van  het 

ontwerp-verkeersbesluit om de snelheid op de A2 tussen Vinkeveen en Abcoude te verhogen. Deze  

afstemming was er wel bij de totstandkoming van de besluitvorming van de verbreding van de A2. Voor 

de verbreding van de A2 tussen Maarssen en Holendrecht zijn de gemeenten namelijk zowel in het 

proces rond de Trajectnota/MER als bij het wegaanpassingsbesluit (WAB) nauw betrokken bij de 

totstandkoming van de besluitvorming. Al in een vroegtijdig stadium was er een goed contact met de 

betrokken gemeenten. De besluitvorming voor de verbreding van de A2 was in onze ogen dan ook 

zorgvuldig en reden voor zowel de voormalige gemeente Abcoude als de voormalige gemeente De 

Ronde Venen om geen zienswijze in te dienen op het WAB. 

 

2  Eenduidigheid? 

2.1 In uw brieven aan de Tweede Kamer van 28 november 2011 (32646 nr. 13) en 23 augustus 2012 

(32646 nr. 37) schrijft u dat een snelheidsverhoging op de A2 tussen Holendrecht en Vinkeveen op dat 

moment niet mogelijk is vanwege het nabijgelegen natuurgebied Botshol. In het ontwerp-verkeersbesluit 

noemt u luchtkwaliteit als reden waarom een maximumsnelheid op het traject tussen Holendrecht en 

Vinkeveen in 2012 niet mogelijk was. Ervan uitgaande dat u de Tweede Kamer goed heeft geïnformeerd 

en de snelheid niet eerder is verhoogd vanwege het natuurgebied Botshol, vragen wij ons af waarom de 

snelheidsverhoging precies stopt bij de gemeentegrens tussen de gemeente De Ronde Venen en de 

gemeente Amsterdam (op km 37,5) en niet doorloopt tot aan de km 34.35 op de oostbaan en 34.55 op de 

westbaan overeenkomst het WAB voor de verbreding van de A2. Een onderbouwing ontbreekt op dit 

punt. Wij vragen ons daarbij af hoe dit nu bijdraagt aan de eenduidigheid voor de weggebruiker?  De 

gemeentegrens tussen de gemeente De Ronde Venen en de gemeente Amsterdam is niet heel zichtbaar 

voor een automobilist op de A2.  

 

2.2 Bij de procedure voor de verhoging van de maximum snelheid op de A2 tussen Maarssen en 

Vinkeveen wordt tijdswinst genoemd als argument voor de snelheidsverhoging. Deze tijdswinst is echt 

minimaal en weegt niet op tegen de nadelen van de snelheidsverhoging. Bij het ontwerp-verkeersbesluit 

voor de verhoging van de snelheid op de A2 tussen Vinkeveen en Abcoude  wordt eenduidigheid 

genoemd als argument.  Als tijdswinst geen goed argument is, kan eenduidigheid wat ons betreft beter 

worden bereikt door de maximumsnelheid op het traject Maarssen – Vinkeveen voor de avond en 
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nachtperiode te verlagen van 130 km/uur naar 100 km/uur. Bovendien is door de gemeente De Ronde 

Venen, de gemeente Stichtse Vecht en de bewoners van Maarssen een hoger beroep ingesteld tegen 

het verkeersbesluit om de maximumsnelheid op het traject Maarssen – Vinkeveen te verhogen. Mogelijk 

wordt dit besluit vernietigd  door de Raad van State. Wij vragen ons af waarom de uitspraak van de Raad 

van State niet wordt afgewacht. 

 

3  Milieueffectrapportage 

3.1 Voor de aanleg van de verbreding van de A2 naar twee keer vijf rijstroken is een m.e.r.-procedure 

doorlopen. Op 12 mei 2006 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de 

minister van VROM haar standpunt bekend gemaakt inzake de Trajectnota/MER A2 Holendrecht-

Oudenrijn (TK 30 562, nr. 1). Na afweging van alle belangen en op basis van de informatie uit de 

trajectnota/MER A2 Holendrecht-Oudenrijn en de ontvangen inspraakreacties en adviezen komt de 

minister tot een keuze voor het Meest Milieuvriendelijke Alternatief met twee keer vijf rijstroken. Gelet op 

de effecten op geluid, luchtkwaliteit en natuur wordt besloten tot een aantal maatregelen waaronder een 

maximumsnelheid van 100 km/uur in plaats van 120 km/uur. Zonder deze maatregelen, waaronder de 

verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/uur is de aanleg van de verbreding van de A2 niet 

mogelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke normen. In het WAB voor de aanpassing van de A2 

Holendrecht - Maarssen van 18 december 2009 wordt daarom de maximumsnelheid op het gehele traject 

Holendrecht – Maarssen vastgesteld op 100 km/uur. 

 

Een besluit dat is gebaseerd op Europese richtlijnen voor milieueffectrapportage mag door het 

verkeersbesluit van de minister van Infrastructuur en Milieu dat is gebaseerd op nationale wet- en 

regelgeving niet zomaar doorkruist worden. Het is juist de m.e.r.-plicht die bij dit soort besluiten garanties 

geeft voor een zorgvuldige afweging van onder andere milieu en economische belangen. De uitkomst van 

de m.e.r.-procedure is nu juist dat de aanleg van de verbrede A2 alleen mogelijk is met de maatregel dat 

de snelheid op de A2 100 km/uur wordt. 

 

3.2 Het Europese Hof heeft in arresten (o.a 17 maart 2011 ECLI: NL:XX:2011:BP9200) benadrukt dat de 

doelstelling van de m.e.r.-richtlijn niet mag worden gefrustreerd door opsplitsing van de projecten: het 

buiten beschouwing laten van het cumulatieve effect van projecten mag in de praktijk niet tot gevolg 

hebben dat projecten volledig aan de m.e.r.-plicht worden onttrokken, als zij in onderlinge samenhang 

beschouwd een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben.Dit wordt ook wel salamitactiek genoemd.  
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Uit diverse brieven aan de Tweede Kamer (o.a. 32646, nr 13, 29 en 37) blijkt dat de minister van 

Infrastructuur en Milieu de intentie heeft om op het wegtraject Maarssen – Holendrecht permanent (zowel 

in de dag-, avond- als nachtperiode) de snelheid te verhogen van 100 km/uur naar 130 km/uur. Om dit te 

bereiken zijn op voorhand materiële werken of ingrepen niet uit te sluiten. Denk hierbij aan maatregelen 

zoals geluidsschermen of een scherm om de effecten voor luchtkwaliteit te beperken. Op voorhand is 

daardoor ook niet uit te sluiten of het bij de snelheidsverhoging op de A2 om een m.e.r.-plichtig project 

gaat. De milieueffectbeoordeling van een project dient in beginsel te worden verricht zodra het mogelijk is 

alle milieueffecten die het totale project kan hebben, te onderscheiden en te beoordelen.   

 

Wij komen tot de conclusie dat bij het ontwerp-verkeersbesluit niet kan worden uitgesloten dat  de 

doelstelling van de m.e.r.-richtlijn wordt gefrustreerd vanwege de opsplitsing van besluiten. De minister 

heeft eerder besloten de maximumsnelheid op het traject Maarssen – Vinkeveen in de avond en 

nachtperiode te verhogen van 100 km/ uur naar 130 km/uur. Nu ligt er een ontwerp-verkeersbesluit ter 

inzage voor het traject Vinkeveen – Abcoude. Gelet op de genoemde intentie van de minister is er geen 

enkele garantie dat het daarbij blijft, integendeel. Het lijkt er zelfs sterk op dat een salamitactiek wordt 

toegepast.  

 

Wij zijn van mening dat er in strijd wordt gehandeld met het beginsel dat de milieueffectbeoordeling dient 

te worden verricht zodra het mogelijk is de milieueffecten te onderscheiden en te beoordelen. Dit om op 

basis daarvan te beoordelen of vanwege noodzakelijke maatregelen, materiële werken of ingrepen 

plaatsvinden, die in samenhang met de snelheidsverhoging, moeten worden beschouwd als een project 

in de zin van de m.e.r.-richtlijn. Wij zijn van mening dat deze milieueffectbeoordeling nu al  mogelijk en 

noodzakelijk is.  

 

4  Natuur en stikstofdepositie 

4.1 Artikel 19 kn lid 6 van de Natuurbeschermingswet 1998 moet borgen dat de ontwikkelingsruimte voor 

prioritaire projecten niet onnodig ten koste gaat van de vrije ontwikkelingsruimte voor onder meer 

agrarische ondernemers (zie ook het amendement TK 33669 nr. 85 waarin dit wordt toegelicht). De 

omvang van de beschikbare ruimte is per Natura 2000-gebied vastgelegd in een gebiedsanalyse en 

wordt als volgt verdeeld: 

- Prioritaire projecten; segment 1; vergunningsplicht 

- Vrij beschikbare ruimte; segment 2; vergunningplicht 

- Reservering bijdrage onder de grenswaarde; meldingsplicht 

- Niet toestemming plichtige handelingen; autonoom  
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De partiële herziening Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS) is op 15 december 2015 in werking 

getreden. Voor deze herziening zijn de gebiedsanalyses voor de betreffende Natura 2000-gebieden 

geactualiseerd. Voor de snelheidsverhoging op de A2 zijn in ieder geval de Natura 2000-gebieden 

Botshol en Oostelijke Vechtplassen relevant, gelet op de afstand tot de A2. In de gebiedsanalyses voor 

deze twee Natura 2000-gebieden is de beschikbare ruimte opgenomen.  Circa de helft van de ruimte gaat 

naar prioritaire projecten.  Er blijft relatief weinig ruimte over voor segment 2 en de meldingsplichtige 

projecten. Dit terwijl het gaat om een groot agrarisch gebied in het Groene Hart. Het is daarom zeer de 

vraag of de ontwikkelruimte voor het prioritaire project “verhoging maximumsnelheid A2” niet onnodig ten 

koste gaat van de vrije ontwikkelingsruimte voor onder meer agrarische ondernemers, andere 

bedrijvigheid en regionale woningbouw. In de gebiedsanalyses van Botshol en de Oostelijke 

Vechtplassen1 ontbreekt een analyse waarin deze vraag wordt beantwoord en ontbreekt het aan een 

onderbouwing waarom de beschikbare ruimte zo verdeeld is. In onze zienswijze op de herziening van de 

PAS hebben we dit ook kenbaar gemaakt. De PAS staat zelf echter niet open voor beroep. Om te 

voldoen aan artikel 19 kn lid 6 van de Natuurbeschermingswet 1998 moet naar onze mening bij het 

prioritaire project zelf worden aangetoond dat het project niet onnodig ruimte in beslag neemt  van andere 

regionale ontwikkelingen. Bij het ontwerp-verkeersbesluit ontbreekt deze onderbouwing en 

belangenafweging.   

 

4.2 Wij zijn van menig dat het economisch belang van de agrarische sector en van ruimtelijke 

ontwikkelingen, zoals woningbouw en bedrijvigheid, zwaarder weegt dan het belang van de 

snelheidsverhoging. De agrarische sector is daarbij één van de belangrijke pijlers onder het in stand 

houden van het Groene Hart. Agrariërs moeten dan wel een toekomstperspectief hebben. 

 

Het kabinet geeft bovendien zelf de hoogste prioriteit aan werkgelegenheid en woningbouw. Daarnaast is 

behoud van het Groene Hart al jaren onderdeel van het rijksbeleid en de agrarische sector één van de 

pijlers voor de instandhouding van dat Groene Hart. De snelheidsverhoging is dus ook niet te rijmen met 

belangrijke doelstellingen van het kabinet .  

 

4.3 Bij het ontwerp-verkeersbesluit ontbreekt het aan een onderbouwing voor de effecten op flora en 

fauna direct gelegen naast de A2. Ook wordt niet ingegaan op de mogelijke effecten op de naast de A2 

                                                      
1 Natura 2000 gebiedsanalyse voor de programmatische aanpak stikstof (PAS) Botshol (083), augustus 
2015 en 95 Oostelijke Vechtplassen gebiedsanalyse 29-5-2015 
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gelegen nationaal natuurnetwerken (voorheen ecologische hoofdstructuur) waaronder dat van de 

Vinkeveense Plassen.  

 

5  Verkeersgegevens 

5.1 In het akoestisch onderzoek2 staat dat bij de verkeersgegevens rekening is gehouden met de 

verkeersaantrekkende werking van de verhoogde snelheid. In bijlage 6 van het akoestisch onderzoek zijn 

de verkeersintensiteiten voor 2016 opgenomen. Omdat het ontbreekt aan verkeersgegevens voor de 

autonome situatie kunnen wij en andere belanghebbenden niet beoordelen wat het verkeerseffect is van 

de verkeersaantrekkende werking en of de aannames hiervoor kloppen; een verkeersonderzoek 

ontbreekt.  

 

5.2 Daarnaast bleek uit de stukken en de onderbouwing voor het verkeersbesluit van 29 november 2012 

om per 1 december 2012 een dynamische maximumsnelheid in te stellen op de A2 tussen Vinkeveen 

(km 44,0) en Maarssen (km 56,8) dat er geen sprake was van een verkeersaantrekkende werking. Nu is 

dus duidelijk dat een verhoging van de maximumsnelheid een verkeersaantrekkende werking heeft. Het 

is  dus zeer de vraag of de verkeersaantrekkende werking als gevolg van dit verkeersbesluit uit 2012 wel 

goed verwerkt is in de verkeersgegevens voor het nieuwe ontwerp-verkeersbesluit. Dit is voor ons niet 

inzichtelijk. 

 

5.3 Voor alle onderzoeken geldt dat door de verkeersaantrekkende werking het effectgebied groter is dan 

onderzocht. Het besluit is daardoor niet zorgvuldig.   

 

6  Geluid 

6.1 In het akoestisch onderzoek wordt getoetst of met de snelheidsverhoging de situatie in 2016 voldoet 

aan het geluidproductieplafond. Uit de resultaten blijkt dat de geluidsproductie 0,8 tot 1,8 dB lager ligt dan 

het plafond. Gesteld wordt dat in deze gevallen het niet nodig is om te onderzoeken of maatregelen nodig 

zijn om te voorkomen dat het geluidproductieplafond zal worden overschreden. Verder is niet onderzocht 

of door de groei van verkeer op het wegtraject in de toekomst mogelijk het geluidproductieplafond wordt 

overschreden en geluidsbeperkende maatregelen nodig zijn. De systematiek van geluidproductieplafonds 

regelt immers dat deze worden nageleefd en er tijdig geluidsbeperkende maatregelen kunnen worden 

voorbereid, voordat een plafond wordt overschreden.  Op deze wijze is het mogelijk dat eerst de snelheid 

                                                      
2 Rapport Snelheidsverhoging A2 Holendrecht – Vinkeveen naar 130 km/uur in de avond- en nachtperiode: 

Akoestisch onderzoek op referentiepunten; referentie MD-AF20150627/SE; versie 04/Finale versie; datum 1 
december 2015; Royal HaskoningDHV 
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wordt verhoogd en jaren later alsnog wordt geconstateerd dat geluidsbeperkende maatregelen (met 

fysieke ingreep) nodig zijn. Vanuit de m.e.r.-plicht  zijn wij daarom van mening dat nu al moet worden 

onderzocht of in de toekomst alsnog fysieke ingrepen nodig zijn om te kunnen voldoen aan het 

geluidsproductieplafond. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met cumulatie van geluid, 

waaronder geluid van Schiphol. Op basis van de jurisprudentie is een salamitactiek  met betrekking tot  

de m.e.r.-plicht niet toegestaan (zie ook hierboven).        

 

6.2 Voor geluid geldt dat ook bij geluidsniveaus onder het geluidproductieplafond ernstige 

gezondheidsklachten kunnen optreden. Voor wegverkeer zijn de belangrijkste aangetoonde 

gezondheidseffecten zoals hinder, slaapverstoring en hart- en vaatziekten (ischemische hartziekten en 

hoge bloeddruk). Het merendeel van de geluidsoverlast en negentig  procent van de ziektelast door 

geluid is toe te schrijven aan wegverkeerslawaai.  

 

7  Luchtkwaliteit 

7.1 Uit het luchtkwaliteitsonderzoek3  blijkt dat bij het verhogen van de maximumsnelheid de 

jaargemiddelde concentratie NO2  (stikstofdioxide) op alle toetspunten binnen 1 km van het traject lager is 

dan 38 µg/m³ en de jaargemiddelde concentratie PM10 (fijn stof) op alle toetspunten binnen 1 km van het 

traject lager is dan 30,5 µg/m³. 

 

Op 5 februari 2016 bericht de Volkskrant over het feit dat de onderzoekers van zowel het RIVM als TNO 

de kans groot achten dat bij de wegen waar de maximumsnelheid wordt verhoogd naar 130 km/uur de 

Europese normen voor luchtkwaliteit worden overschreden. Het RIVM heeft daarbij het model geleverd 

waarmee het luchtkwaliteitsonderzoek voor de snelheidsverhoging op de A2 door Tauw in opdracht van 

RWS is uitgevoerd. Volgens het RIVM zijn uitschieters mogelijk van 8 µg/m³ boven en beneden de 

berekende waarde, vanwege onzekerheden in de data waarmee gerekend moet worden. De werkelijke 

waarde kan dus flink hoger liggen dan de berekende waarde aldus het RIVM. Met het 

luchtkwaliteitsonderzoek voor de snelheidsverhoging kan nog onvoldoende worden aangetoond of wel 

aan de Europese normen voor luchtkwaliteit kan worden voldaan. 

 

7.2 De Volkskrant meldt in haar artikel verder dat er naast de onzekerheden in de berekening er 

aanwijzingen zijn dat de uitstoot van NO2 door nieuwe dieselauto’s, die in een kwaad daglicht staan sinds 

het Volkswagenschandaal met sjoemelsoftware, volgens TNO minder is gedaald dan wordt 

                                                      
3 RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht – Vinkeveen 130 km/uur dynamisch, Tauw, 30 november 2015, 

kenmerk R004-1229890ENX-los-V02-NL 



     
     

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pagina 8 van 11 

  

  

 

REGISTRATIENUMMER 

  

 

verondersteld. TNO doet de metingen bij voertuigen met betrekking tot de uitstoot van stoffen. Deze 

gegevens worden in het model voor luchtkwaliteit van het RIVM gebruikt om de verwachte concentraties 

NO2 te bepalen. In het model zitten ook prognoses verwerkt over hoeveel verkeer er na 2015 zal rijden. 

In het Volkskrantartikel geeft een onderzoeker van TNO verder aan dat daarnaast recentelijk een 

onverwacht sterke toename van files is waargenomen, vermoedelijk door economische groei. Extra 

verkeer en files leiden tot een hoger uitstoot van NO2, die eveneens niet in het model zijn verwerkt. De 

onderzoeker van het TNO geeft daarnaast aan dat onduidelijk is wat er gebeurt als langer aaneen 130 

km/uur mag worden gereden. Nu passen automobilisten hun snelheid vaak niet aan omdat op veel 

plaatsen slechts korte stukjes harder gereden mag worden. Het is de vraag of dit zo blijft nu op een 

langer stuk op de A2 130 km/uur mag worden gereden. In het luchtkwaliteitsonderzoek voor de A2 is  

alleen een berekening uitgevoerd voor 2016. Aangenomen wordt dat de luchtkwaliteit elk jaar verbeterd. 

Gelet op de hierboven genoemde ontwikkelingen is dit maar zeer de vraag. Op de A2 tussen Utrecht en 

Amsterdam is de laatste jaren het aantal files fors toegenomen. Met de gevolgen van deze ontwikkeling 

dient in het luchtkwaliteitsonderzoek op zijn minst rekening gehouden worden.  

 

7.3 Op 8 maart 2016 is de motie-Van Veldhoven over overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen door  

snelheidsverhogingen (30175, nr. 231) in de Tweede Kamer aangenomen. In deze motie wordt 

overwogen dat schone lucht belangrijk is voor de gezondheid van mensen, in het bijzonder voor mensen 

met luchtwegaandoeningen, en dat gezondheid centraal moet staan in het luchtkwaliteitsbeleid. De motie 

verzoekt de regering, het RIVM de kans te laten onderzoeken dat de dit jaar doorgevoerde en nog door te 

voeren snelheidsverhogingen op snelwegen zullen leiden tot een overschrijding van de Europese 

luchtkwaliteitsnormen. De meerderheid in de Tweede Kamer stelt zich dus op het standpunt dat de 

luchtkwaliteitsonderzoeken die gebruikt zijn voor de snelheidsverhoging naar 130 km/uur, waaronder op 

de A2, onvoldoende aantonen of aan de luchtkwaliteitsnormen kan worden voldaan. Wij vinden dat de 

minister van Infrastructuur en Milieu om deze reden geen definitief verkeersbesluit voor de verhoging op 

de maximumsnelheid op de A2 tussen Vinkeveen en Abcoude moet nemen.           

 

7.4 Voor de concentratie van fijnstof (PM2,5) gaat een Europese doelstelling gelden voor de vermindering 

van de blootstelling van de bevolking van 15 of 20 procent tussen 2010 en 2020. Het ontwerp-

verkeersbesluit staat op gespannen voet met deze blootstellingsdoelstelling omdat de uitstoot van PM2,5 

hierdoor juist toeneemt. In de onderbouwing van het ontwerp-verkeersbesluit wordt hierop niet ingegaan. 

 

7.5  De rapportage over de wijze waarop de berekeningen in het luchtonderzoek gemaakt zijn, is nogal 

gebrekkig. Er worden alleen eindresultaten gegeven waardoor het onmogelijk is om de berekeningen van 
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Tauw te controleren. Essentieel is bijvoorbeeld welke aannames worden gemaakt. Zo is niet te 

controleren of de gebruikte verkeersgegevens overeenkomen met die in het akoestisch onderzoek en of 

er rekening is gehouden met de verkeersaantrekkende werking van de snelheidsverhoging. Ook is de 

kaart (figuur 4.1) met de resultaten dusdanig klein dat deze niet goed te lezen is. Door geen openheid 

van zaken te geven zet de minister appellanten bij voorbaat buiten spel. Dit is in strijd met artikel 3.11 van 

de Algemene wet bestuursrecht: het bestuursorgaan legt het ontwerp van het te nemen besluit, met de 

daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, 

ter inzage.  

 

7.6 Een deugdelijke afweging tussen de gezondheidsbelangen van de lokale bevolking en het belang van 

de automobilist op rijksweg A2 om harder te kunnen rijden mag niet ontbreken in het besluit. De 

snelheidsverhoging zal leiden tot een verhoging van de lokale achtergrondconcentratie. Abcoude (circa 

7.600 inwoners) en Vinkeveen (circa 8.600 inwoners) hebben woonwijken die aan de A2 zijn gelegen. De 

minister heeft nagelaten de gezondheidseffecten van de snelheidsverhoging te kwantificeren terwijl dit 

noodzakelijk is om überhaupt tot een belangenafweging te komen. Hoe groot zijn deze effecten bij 

benadering? Wat is de Loss of Life Expectancy (LLE) op populatieniveau? 

 

7.7 Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden vormt voor onze GGD regio Utrecht geen effectieve 

wijze om de gezondheid te beschermen, aangezien ook onder de wettelijke grenswaarden ernstige 

gezondheidsklachten optreden. De World Health Organization (WHO) heeft geconcludeerd dat de 

Europese normen voor luchtkwaliteit moeten worden aangescherpt om de gezondheid van de burgers 

beter te beschermen. Uit enkele recente studies blijkt dat lage concentraties PM10, zelfs ver onder de 

huidige normen, gezondheidseffecten veroorzaken. Ook voor NO2 is er nieuw bewijs voor de 

schadelijkheid bij concentraties onder de huidige Europese norm. PM10 kan leiden tot luchtwegklachten 

bij kinderen en ziekenhuisopnames en sterfte aan luchtweg- en hart- en vaatziekten bij volwassenen. 

Relatief nieuw is het inzicht dat het langdurig inademen van fijnstof ook kan leiden tot astma, 

aderverkalking, longkanker, vroeggeboortes, neurologische aandoeningen en diabetes. Neemt de 

minister deze bevindingen ook mee in haar afweging? 

 

7.8 Ten aanzien van luchtkwaliteit en geluid concluderen wij tenslotte dat bij het nemen van het ontwerp-

verkeersbesluit niet het juiste gewicht is toegekend aan de belangen van omwonenden ter plaatse van de 

A2 voor zover het de aspecten geluid en luchtverontreiniging  betreft. Deze belangen betreffen hun 

leefomgeving in algemene zin en hun gezondheid in het bijzonder. Dit zijn naar ons oordeel belangen die 

naar hun aard zwaar dienen te wegen, te meer omdat het oorspronkelijke besluit om de snelheid op de 
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A2 Maarssen – Holendrecht  te verlagen van 120 km/uur naar 100 km/uur juist was ingegeven door 

luchtkwaliteit en geluid. Zie hiervoor ook de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 21 november 

2013 inzake de snelheidsverhoging van de A13 waarbij de rechtbank het verkeersbesluit vernietigde 

(ECLI:NL:RBROT:2013:9074). 

 

8  Klimaatdoelstellingen 

8.1 In de onderbouwing van het besluit wordt niet ingegaan op de uitstoot van CO2. Recent is in Parijs 

internationaal juist nogmaals het belang onderstreept om als land maatregelen te nemen om 

klimaatverandering tegen te gaan. Door de snelheidsverhoging neemt de CO2 uitstoot op de A2 fors toe. 

Gelet op het zeer grote belang dat internationaal wordt toegekend aan het tegengaan van 

klimaatverandering en vastgelegd in het Klimaatverdrag van Parijs moet bij de afweging van belangen  op 

zijn minst worden afgewogen in hoeverre de snelheidsverhoging wel of niet bijdraagt aan het behalen van 

de klimaatdoelstellingen.  Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoek Centrum 

Nederland concludeerden in 2015 dat de invoering van een lagere maximumsnelheid in Nederland een 

goede maatregel is om aan de klimaatverplichtingen te kunnen voldoen4.   

 

9  Verkeersveiligheid 

9.1 Er bestaan diverse wetenschappelijke publicaties die aantonen dat een verhoging van de snelheid in 

verkeer leidt tot een grotere onveiligheid/ongevallenkans. Wij verwijzen u hiervoor naar de publicatie van 

de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid “SWOV-factsheet (snelheid). De relatie 

tussen snelheid en ongevallen” van april 2012 te vinden op hun website www.swov.nl.  

 

In het AD van 8 maart 2016 geeft Bert van Wee, hoogleraar Transport van de TU Delft  aan dat het 

SWOV de meest geëigende instantie is om de effecten van de snelheidsverhoging op de 

verkeersveiligheid te kunnen beoordelen. Volgens de professor bevat het rapport5 dat gebruikt wordt voor 

de onderbouwing van de snelheidsverhoging naar 130 km/uur ‘geen heldere en neutrale weergave van 

de voor- en nadelen’.   

 

10  Conclusie en aanbevelingen 

10.1 Wij komen tot de conclusie dat het ontwerp-verkeersbesluit op diverse punten tekort schiet, 

onzorgvuldig is en dat het ontbreekt aan een goede belangenafweging. Het belang van éénduidigheid 

                                                      
4 Bron: http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2015/quick-scan-van-ecn-en-pbl-brengt-mogelijkheden-voor-extra-

vermindering-van-uitstoot-broeikasgassen-i 
5 Rapport “De relatie tussen snelheidslimietverandering en verkeersveiligheid” TU Delft, 27 september 2011 
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van de weggebruiker weegt wat ons betreft niet op tegen de gezondheidsbelangen van de omwonenden 

van de weg, de economische belangen die samenhangen met de stikstofdepositieproblematiek, de 

afname van de verkeersveiligheid en de noodzaak om de CO2 uitstoot te beperken.    

 

10.2 Wij verzoeken de minister van Infrastructuur en Milieu dringend  om geen definitief verkeersbesluit te 

nemen om op de rijksweg A2 de maximumsnelheid aan te passen naar 130 km/uur tussen 19.00 uur en 

06.00 uur (volgende dag) op het traject tussen Abcoude (km 37,5) en de aansluiting Vinkeveen (km 44,0). 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, 

  

Lilian Schreurs Maarten Divendal 

secretaris burgemeester 
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