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1 Inleiding
1.1

Aanleiding project

De provinciale weg N201 kent al jaren grote doorstromingsproblemen op verschillende
wegvakken. Het is daarmee een van de grootste doorstromingsknelpunten in de provincie
Utrecht. Dit heeft te maken met de groei van de mobiliteit en de ruimtelijke en economische
activiteiten in het invloedsgebied van deze weg. De Provincie Utrecht blijft de komende jaren
inzetten op het maximaliseren van de capaciteit en doorstroming. Vandaar dat Provincie Utrecht
heeft besloten om het programma ‘Toekomst N201’ op te starten. Dit om de
toekomstbestendigheid van de N201 te onderzoeken en alle toekomstige en al lopende projecten
te coördineren vanuit het programma.

Figuur 1.1: De N201 loopt van Zandvoort tot Hilversum. Het Utrechtse deel is 16,3 kilometer lang en loopt
vanaf het aquaduct bij Amstelhoek tot net voorbij Vreeland.

In dit memorandum worden de effecten van de denkrichtingen op verkeer beschreven.
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Beschrijving denkrichtingen

In deze paragraaf beschrijven we de vier gekozen denkrichtingen met de bijbehorende
uitgangspunten.
Denkrichting 1: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 100 km/u

Figuur 1.2: Tracé van denkrichting 1.

Figuur 1.3: Principe dwarsprofiel van een autoweg

De N201 wordt tussen de A4 en de A27 opgewaardeerd tot een weg met 2 rijbanen met elke
rijbaan 2 rijstroken (in het vervolg spreken we van 2x2 rijstroken) en een wettelijke
maximumsnelheid van 100 km/u. In deze denkrichting krijgt het tracé de status van autoweg. Het
aquaduct bij Amstelhoek wordt ook uitgevoerd als een weg met 2x2 rijstroken. Er komt een
nieuwe wegverbinding tussen de N201 en de A27 ten zuiden van Hilversum. De S-bocht op de
N201 bij de kern Mijdrecht wordt vanaf het aquaduct bij Amstelhoek gestrekt.
Op de N201 komen nieuwe (hoge) bruggen met 2x2 rijstroken, waardoor er geen brugopeningen
noodzakelijk zijn. Alle aansluitingen met de N201 worden ongelijkvloers. Op de kruispunten met
de toe- en afritten is modelmatig vooralsnog uitgegaan van voorrangskruispunten.
Er zijn in deze denkrichting geen aanpassingen meegenomen voor de aansluitingen van de N201
met de A4 en met de A2. Er is in dit stadium van het onderzoek nog niet onderzocht welke
kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten noodzakelijk is.
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Figuur 1.4: Voorbeeld van een 2x2 autoweg (N50 Ens, bron: wegenwiki.nl)

Denkrichting 2: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u

Figuur 1.5: Tracé van denkrichting 2

Figuur 1.6: Principe dwarsprofiel van een weg met geslotenverklaring
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De capaciteit op de N201 wordt tussen het aquaduct Amstelhoek en de N402 vergroot door het
realiseren van een weg met 2x2 rijstroken. De wettelijke maximum snelheid blijft 80 km/u. De
N201 krijgt de status van weg met geslotenverklaring. Dat betekent dat langs het hele tracé een
parallelweg komt. Het aquaduct bij Amstelhoek blijft 1x2 rijstroken. De S-bocht op de N201 bij
Mijdrecht wordt gestrekt. Op de N201 komt een nieuwe hoge brug bij de Vinkeveense Plassen,
waardoor hier geen brugopeningen meer noodzakelijk zijn. Op de kruispunten waar de N201
wordt verbreed van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken zijn alleen de rechtdoorgaande stroken op
de N201 ook uitgevoerd met 2 rijstroken per rijrichting. Er is in dit stadium van het onderzoek nog
niet onderzocht welke kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten
noodzakelijk is.
Denkrichting 3: 1x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u en oplossen knelpunten

Figuur 1.7: Tracé van denkrichting 3

Op de N201 blijft de wettelijke maximum snelheid 80 km/u. De status van de weg blijft verder
hetzelfde als in de huidige situatie. De S-bocht op de N201 bij Mijdrecht (Hofland) wordt gestrekt,
waarbij de bochtafsnijding enkel bij Mijdrecht plaatsvindt en niet wordt doorgetrokken tot Uithoorn.
Het aquaduct bij Amstelhoek blijft een rijbaan met 1x2 rijstroken. Op de kruispunten waar de
N201 wordt verbreed van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken zijn alleen de rechtdoorgaande
stroken op de N201 ook uitgevoerd met 2 rijstroken per rijrichting. Er is in dit stadium van het
onderzoek nog niet onderzocht welke kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle
kruispunten noodzakelijk is.
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Figuur 1.8: Voorbeeld van een 1x2 weg

Denkrichting 4: afwaarderen weg met fysieke wegafsluitingen

Figuur 1.9: Tracé van denkrichting 4

In denkrichting 4 blijft de N201 1x2 rijstroken houden. De enige aanpassing is dat de N201 fysiek
wordt afgesloten bij het aquaduct Amstelhoek en tussen de N523 en Kortenhoef. Bij deze
wegafsluitingen (zogenaamde ‘knippen’) kan het wegverkeer niet doorrijden. De status van de
weg blijft verder hetzelfde als in de huidige situatie. De locaties van de ‘knippen’ zijn gekozen in
de buurt van de provinciale grenzen. Op het oostelijke deel van de N201 is de ‘knip’ echter
dichter bij Hilversum geplaatst om de verbinding met de N523 richting de A2 in stand te houden.
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Figuur 1.10: Voorbeelden van fysieke wegafsluitingen voor
autoverkeer

1.3

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op de Aanpak Duurzaam GWW en instrumenten binnen de aanpak.
Vervolgens zal na een algemene toelichting over de Omgevingswijzer de toepassing van dit
instrument voor het project N201 beschreven worden. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitkomsten per
denkrichting. Hoofdstuk 4 sluit af met een samenvatting en doorkijk naar de vervolgstappen.

2 Methode
2.1

Toetsingscriteria

Bij het formuleren van de toetsingscriteria is het van belang dat de gegevens om een beoordeling
uit te voeren beschikbaar zijn. Dit is sturend geweest bij het formuleren en uitwerken van de
criteria.
In deze paragraaf worden toetsingscriteria uitgewerkt voor de volgende verkeersaspecten:
A. Het verbeteren van de bereikbaarheid;
B. Het verbeteren van de doorstroming voor het autoverkeer;
C. Beoordeling van de verkeersstructuur voor de auto;
D. Verkeersveiligheid op de N201 (a) en de omgeving (b);
E. Robuustheid van de verkeersstructuur.

A. Het verbeteren van de bereikbaarheid
Bereikbaarheid is het gemak, uitgedrukt in tijd en geld, waarmee gewenste bestemmingen bereikt
kunnen worden. Bij een goede bereikbaarheid per auto, fiets en OV is de benodigde tijd en zijn
de kosten om zaken als werklocatie, sportlocatie, voorstellingen, familie, vrienden te bereiken
gering. Uiteraard is er hierbij een relatie tot de verplaatsingsafstand.

Toetsingscriterium: verbeteren bereikbaarheid auto
De bereikbaarheid van de auto wordt getoetst door na te gaan welke knelpunten er in de
verkeerssituatie optreden en of er sprake is van een verbetering of verslechtering ten opzichte
van de huidige situatie (2016) en de Referentiesituatie 2030.
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Door het optreden van verbeteringen en verslechteringen van knelpunten in de
verkeersafwikkeling met elkaar te vergelijken ontstaat er een beoordeling voor dit criterium. Voor
de uitwerking: zie bijlage 2.

Bereikbaarheid fiets en OV
De te beoordelen denkrichtingen zijn specifiek ontwikkeld voor de auto, maar niet voor de fiets en
het openbaar vervoer. Dit betekent dat de ontwerpen niet kunnen worden getoetst op prestaties
van fiets en OV en/of de kwaliteit van de voorzieningen. In bijlage 2 is nagegaan wat de kansen
die de verschillende denkrichtingen hebben om de fiets en OV een goede positie te geven op en
rond de N201; dit is echter niet opgenomen in de hoofdtekst.

B. Toetsingscriterium: verbeteren doorstroming autoverkeer
De provincie Utrecht wil de beschikbare wegcapaciteit maximaal benutten en betrouwbare
reistijden bereiken op de wegen. Voor het toetsen van de bereikbaarheid auto heeft de provincie
in het Mobiliteitsprogramma 2019 -2023 een norm geformuleerd: de reistijd in de spits mag twee
keer zo lang zijn dan de ongehinderde reistijd (freeflow genaamd) tijdens daluren (van 11.0014.00 uur). Indien een reistijd voldoet aan deze norm wordt deze als voldoende beoordeeld. De
reistijden voor de huidige situatie, referentiesituatie en de denkrichtingen zijn berekend door
RHDHV in het rapport Verkeersstudie N201 Toekomstvast voor het gehele traject A4 (Schiphol) –
A27 (Hilversum). Door deze externe norm kunnen ook de huidige situatie en de referentiesituatie
daar aan worden getoetst. In bijlage 2 wordt dit toetsingscriterium nader uitgewerkt.

C. Toetsingscriterium: verkeersstructuur
De N201 is een Regionale Verbindingsweg met prioriteit 4 (bron DVM sturingsvisie). Dit betekent
dat het belang van een goede verkeersafwikkeling van de N201 direct na dat van rijkswegen
komt en belangrijker wordt geacht dan dat van andere provinciale en gemeentelijke wegen.
Daarbij is het niet de bedoeling dat de N201 gaat functioneren als weg voor het doorgaande
verkeer over grote afstand en de rol overneemt van Rijkswegen. Doorgaand verkeer wordt in dit
verband beschouwd als verkeer tussen A4 en A2 en A2 en A27 (of verder).
Wel is het uit overwegingen van verkeersveiligheid en leefbaarheid wenselijk dat de N201 verkeer
overneemt van lokale wegen of provinciale wegen van lagere orde. In bijlage 2 is hiervoor een
afwegingskader ontwikkeld.

D. Toetsingscriterium: verkeersveiligheid
Ten aanzien van de verkeersveiligheid is geen expliciete doelstelling geformuleerd.
Verkeersveiligheidseffecten kunnen betrekking hebben op:
1.
De N201 zelf en
2.
De omliggende wegen.
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D1. Verkeersveiligheidseffect N201
Voor de verschillende typen wegen zijn risicofactoren bekend en daarmee kan de verkeersveiligheidsscore van elk van de varianten in beeld worden gebracht en beoordeeld. Daarnaast wordt
getoetst of het ontwerp van de N201 voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig en de
ontwerprichtlijnen die de provincie Utrecht hanteert.
Het eerste onderdeel, de risicoscore, is een relatieve beoordeling en dat betekent dat de
Referentiesituatie neutraal wordt beoordeeld. De toetsing aan ontwerprichtlijnen kent een externe
normering en dit betekent dat ook de Referentiesituatie positief of (zeer) negatief kan worden
beoordeeld.

D2. Verkeersveiligheidseffect omgeving N201
De beoordeling van dit aspect loopt parallel aan de beoordeling van punt 3: het aantrekken van
verkeer van autosnelwegen levert een negatief verkeersveiligheidseffect op en het aantrekken
van verkeer van gemeentelijke (erftoegangs-)wegen levert een positief verkeersveiligheidseffect
op. Een andere vraag is of de wegen die in de Denkrichtingen zwaarder worden belast in staat
zijn het verkeersaanbod goed en veilig te verwerken.

E. Toetsingscriterium: robuustheid
Een weg is niet robuust als deze reeds bij kleine fluctuaties in het verkeeraanbod overbelast
raakt. Dit gebeurt als een weg volbelast is en er sprak is van geringe restcapaciteit. Op de N201
zijn de kruispunten maatgevend en niet de wegvakken. Vandaar dat in deze notitie vooral
hiernaar wordt gekeken.
Bij geen of een geringe restcapaciteit op kruispunten of wegvakken wordt de robuustheid van de
denkrichting slecht/matig beoordeeld en bij een ruime restcapaciteit is de robuustheid goed.
Een verdere uitwerking van de toetsingscriteria is opgenomen in bijlage 2.

2.2

Uitgangspunten en kanttekeningen

De toetsing van de denkrichtingen is afhankelijk van de beschikbaarheid van onderzoeksgegevens en de detaillering van het ontwerp. Een aantal aspecten hierbij is:
 Verkeersgegevens zijn afkomstig uit de Verkeersstudie RHDHV in het rapport Verkeersstudie
N201 Toekomstvast. De resultaten van de studie hebben betrekking op de avondspits

periode. Dat betekent dat de resultaten ook alleen betrekking hebben op deze periode
Voor de verkeersberekeningen van de referentiesituatie en Denkrichtingen 1, 2 en 3 is
gebruik gemaakt van het scenario 2030 Hoog. Denkrichting 4 is doorgerekend voor 2016.



Waar dit mogelijk en nuttig is is Denkrichting 4 omgerekend naar planjaar 2030
Bij de verkeersberekeningen is in de basissituaties en de denkrichting 2, 3 en 4 op elk
kruispunt van de N201 verkeerslichtenregelingen toegepast. In de berekeningen is ervan
uitgegaan dat dit verkeerslichtenregelingen van het “oude” stempel zijn. Inmiddels zijn er
moderne i-VRI-regelingen op de markt en heeft de provincie deze voor toepassing op de
N201 onderzocht. Hieruit blijkt dat de afwikkeling op het kruispunt hierdoor met 10% tot 25%
kan verbeteren. Dit is voor de provincie aanleiding om deze i-VRI-regelingen op alle
kruispunten van de N201 toe te passen. Dit is echter niet verwerkt in de berekeningen
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Kanttekeningen bij de gehanteerde methode
In dit memorandum worden de vastgestelde denkrichtingen getoetst. Aanpassing van de denkrichtingen geeft -uiteraard- een ander verkeerseffect en wellicht ook een andere toetsingsresultaat. In dit memorandum is uitgegaan dat de geformuleerde Denkrichtingen gehandhaafd zijn en
zijn deze niet geoptimaliseerd. Aanbevelingen voor optimalisaties zijn opgenomen in in de Nota
verkenningen. In de uitwerking in fase 2 kan ervoor worden gekozen deze Denkrichtingen te
optimaliseren.
De verkeersdoorrekening is uitgevoerd met het Dynamisch verkeersmodel N201. Voor de
toekomstjaren zijn de uitgangspunten voor het planjaar 2030 conform het hoge scenario uit het
Nederlands Regionaal Model (NRM) gehanteerd. De scenario’s hoog en laag zijn ontwikkeld door
het CPB en door Rijkswaterstaat vertaalt in verkeersprognoses. Meer informatie over de
scenario’s is te vinden op www.wlo2015.nl. Voor de vertaling naar de mobiliteit is een apart cahier
opgesteld.
Dergelijke toekomstscenario’s hebben altijd een vorm van onzekerheid in zich: de toekomst kan
er door zowel plotselinge (bijvoorbeeld internationale conflicten, natuurrampen) of geleidelijke
ontwikkelingen (technologie) anders uit komen te zien. Wel geeft het enige zekerheid dat dit
scenario is opgesteld door gespecialiseerde onafhankelijke overheidsinstanties.
In onderstaande figuur zijn de verwachte voertuigverliesuren (een maat voor files) weergegeven
voor heel Nederland.

Figuur 2.2: Effect van de gebruikte scenario’s op de verkeersafwikkeling in Nederland (bron: WLO 2015,
cahier mobiliteit)
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De WLO-scenario’s zijn opgesteld in 2014 en 2015, tijdens de crisisperiode. Recentelijk, sinds
2014, is sprake van hoge economische en mobiliteitsgroei. Mede hierdoor ligt het ook voor de
hand om eerder het hoge toekomstscenario te gebruiken dan het lage.
De denkrichtingen zijn niet uitgewerkt voor fiets en OV. Dat betekent dat toetsing van de
denkrichtingen op fiets en OV een globaal en kwalitatief karakter heeft. Een dergelijke uitwerking
voor fiets en OV is iets voor fase 2.

3 Huidige situatie en referentiesituatie
3.1

Huidige situatie

Voor het schetsen van de huidige situatie op de N201 is geput uit diverse bronnen.
3.1.1

Beschrijving N201

De provinciale weg N201 ligt in de provincies Noord-Holland en Utrecht en heeft een totale lengte
van ruim 56 kilometer, waarvan 16 km binnen de grenzen van de provincie Utrecht. De N201
loopt van Zandvoort via Hoofddorp, langs de noordzijde van
Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht, Vinkeveen en de ten zuiden van Vreeland tot Hilversum. De N201
doorkruist daarbij zowel de Vinkeveense als de Loosdrechtse Plassen. In dit rapport staat het
gedeelte in de provincie Utrecht centraal.
De N201 heeft over het algemeen een maximum snelheid van 80 km/uur, maar hier is op een
aantal punten van afgeweken vanwege de vormgeving van de weg of vanwege nabijgelegen
geluidgevoelige bestemmingen. Het westelijke deel van de N201 is grotendeels gesloten voor
landbouwverkeer en (brom-) fietsers. Op die delen waar geen sprake is van een parallelweg of
parallelle verbinding is het landbouwverkeer toegestaan gebruik te maken van de N201, zie figuur
3.1. Langs de N201 ligt over de hele lengte een (brom-)fietspad, hiervan voldoet het ontwerp over
het algemeen niet op alle locaties aan de ontwerprichtlijnen.
Tussen Mijdrecht en de aansluiting met de N196 (de oude N201) ligt een busbaan alleen in
westelijke richting. Bij de kruispunten met de aansluitingen op de A2 liggen aparte opstelstroken
voor het OV.

Figuur 3.1: N201, geslotenverklaring, busbaan en afwijkende maximum snelheid
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Knelpuntanalyse huidige situatie

In figuur 3.2 is de probleemanalyse uit het rapport, Knelpuntanalyse N201, overgenomen. De
N201 is getoetst op roodlichtnegatie en de verkeersafwikkeling op wegvakken en kruispunten.
Op basis van figuur 3.2 kan geconcludeerd worden dat in 2016:


Roodlichtnegatie een van de grootste knelpunten is op de N201. Dit geeft
verkeersveiligheidsrisico’s1. De meeste roodlichtnegatie komt voor op de kruispunten N201 –
N196 (Uithoorn oost) en N201 – Rijksstraatweg (Loenersloot)




Knelpunten in de verkeersafwikkeling voor de auto doen zich voor bij de Vecht en het
Amsterdam Rijnkanaal (ochtendspits) en rond de A2 en Mijdrecht (beide avondspits)
Knelpunten voor de fiets zijn beperkt tot de fietsoversteek Mijdrecht Hoefweg. Hier
overschrijdt de wachttijd voor de fiets de streefwaarden

Figuur 3.2: Overzicht van de knelpunten op de N201 in de huidige situatie

1

Roodlichtnegatie is recent teruggedrongen bij Vreeland en Loenen door flitscamera’s. Dit is echter een tijdelijke
maatregel. Bij het meten van roodlichtnegatie worden soms
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Verliestijden en verkeersprestatie
De provincie Utrecht meet jaarlijks de verliestijden en de verkeersprestatie op alle provinciale
wegen. Op de provinciale wegen zijn de verliestijden in de periode 2014 – 2017 met 30%
gegroeid, terwijl de verkeersprestatie (voertuigkilometers) met 18% zijn toegenomen. Overigens
is het provinciale wegennet in de tussentijd uitgebreid.
In tabel 3.1 zijn de resultaten per weg opgenomen. Hieruit blijkt dat de N201 de meeste voertuigverliesuren2 van de wegen in de provincie kent. Nu is de N201 ook langer dan de meeste
wegen. Maar ook als rekening gehouden wordt met de verkeersprestatie van de weg, dan nog
staat de N201 hoog op de lijst.
Tabel 3.1: Verliestijd, verkeersprestatie en de verhouding op de provinciale wegen in Utrecht in 2017 (bron:
Provincie Utrecht)

In onderstaande figuur is aangegeven waar de verliestijden optreden in de ochtend- en
avondspits.

2
Voertuigverliesuren (VVU) is het totaal aantal uren reistijdverlies in vergelijking met een ongestoorde afwikkeling.
1 VVU betekent dat op het aangegeven traject één voertuig één uur vertraging heeft gehad; of 60 voertuigen 1
minuut vertraging. Het is daarmee een maat voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling.
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Figuur 3.3: Voertuigverliesuren per strekkende kilometer in 2017, avond- en ochtendspits (bron: provincie
Utrecht)

In de ochtendspits zijn de grootste knelpunten rond de aantakking van de N402 (Loenen) en in de
avondspits rond de aansluitingen A2 en Mijdrecht.
De verkeersprestatie op de N201 is gestegen van 105.000 in 2013 naar 128.000 voertuigkilometers in 2017: een groei van 22% in vijf jaar.
3.1.3

Toetsen huidige situatie

De huidige situatie wordt ook langs de meetlat van de doelstelling gelegd. Echter de doelstelling
is geformuleerd in termen van ‘Verbetering’. Dit is voor de huidige situatie niet aan de orde.

A1. Toetsingscriterium: bereikbaarheid auto
In figuur 3.4 zijn de knelpunten3 in de verkeersafwikkeling weergegeven in de avondspits 20164
volgens het dynamisch verkeersmodel.

Figuur 3.4 Knelpunten in de avondspits 20165 (bron: Verkeersstudie N201)

In de provincie Utrecht liggen de knelpunten op de volgende locaties:



Bij de bocht bij de Amstel en het kruispunt met de N196
Bij de bocht bij Mijdrecht en het kruispunt met Hofland



Tussen de aansluiting op de A2 en het kruispunt met de N402

3

4
5

Als knelpunt is gedefinieerd als het verkeer gedurende minstens een uur een snelheid heeft die minder is dan
de helft van de maximaal toegestane snelheid. De maximum snelheid is bijna overal op de weg 80 km/uur.
Inmiddels is de aansluiting op de A27 bij Hilversum aangepast, zodat dit knelpunt is verdwenen.
De aansluiting N201 – A27 is inmiddels aangepast en daarmee geen knelpunt meer.
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Bereikbaarheid fiets
Langs de N201 ligt over de hele lengte een eenzijdig (brom)fietspad, dat in twee richtingen wordt
bereden. De berm tussen rijweg en (brom-)fietspad is smal, vaak rond 1,00 m, zie figuur 3.5 en
niet afgeschermd met geleiderail of barrier. In de Ontwerpwijzer fiets (2016, CROW-publicatie nr
351) wordt gesteld dat deze afstand minimaal 4,5 en bij voorkeur 6,0 m dient te zijn. Het huidige
ontwerp is daarom niet veilig en niet comfortabel voor de fietsen vanwege de korte afstand tussen
fietsers en het autoverkeer, dat hier met hoge snelheid rijdt.
Op de kruispunten zijn de fietsoversteken overal gelijkvloers vormgegeven met een verkeersregelinstallatie. Fietsers moeten hier brede wegen oversteken en door het drukke verkeer kunnen
de cyclustijden oplopen en daarmee ook de wachttijden voor de fietsers. Op kleinere kruispunten
is vaak geen sprake van een VRI. Dit betreft o.a. de Eerste, Tweede en Derde Zijweg tussen
Mijdrecht en Uithoorn. Hier is sprake van een situatie die niet voldoet aan de ontwerpaanbevelingen. Ook de positie van de fiets op deze kruispunten beoordelen wij als niet veilig en niet
comfortabel.
Geconcludeerd kan worden dat de positie van de fiets op en rond de N201 matig is.

Figuur 3.5: N201 met een
eenzijdig (brom-)fietspad
Tussen Uithoorn en Mijdrecht
Ter hoogte van de
Vinkeveense Plassen
Ter hoogte van de
Loosdrechtse Plassen
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De provincie Utrecht heeft onderzoek laten doen naar het Fietspotentieel rond de N201 (zie
bijlage 1). In dit rapport is, op basis van diverse bronnen, een netwerk gemaakt van de meest
gebruikte fietsroutes. Dit betreft zowel routes die de N201 kruisen als langs deze weg lopen.
Langs de N201 liggen de kernen en voorzieningen op behoorlijke afstand van elkaar. Zo is
bijvoorbeeld de afstand Mijdrecht – Vinkeveen circa 6 km. Deze afstanden vormen vaak de grens
voor wat als aantrekkelijk fietsen wordt beschouwd, hoewel deze met de komst van de e-fiets op
10 tot 11 km wordt opgerekt. Regionale fietsroutes langs en rond de N201 worden als matig
beoordeeld. In het rapport Fietspotentieel worden diverse maatregelen aangedragen om de
positie van de fiets te verbeteren.

Figuur 3.6: Meest gebruikte fietsroutes in het gebied rond de N201 (bron: Fietspotentieel rond de N201)

Geconcludeerd kan worden dat:
 De fietsroute langs de N201 niet veilig en comfortabel is
 Wachttijden op kruispunten met N201 voor de fietsers fors zijn
 Er is een aantal ongeregelde kruispunten tussen Uithoorn en Mijdrecht waar de oversteek
niet veilig en comfortabel is
 Regionale fietsroutes als matig worden beoordeeld

Bereikbaarheid OV
In opdracht van de provincie Utrecht is de fietspotentie van het openbaar vervoer rond de N209
onderzocht. In dit rapport is ook het huidige openbaar vervoer onderzocht.
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Figuur 3.7: Huidige OV-netwerk

Opvallend in figuur 3.7 is het onderscheid in openbaarvervoeraanbod tussen het gebied ten
westen van de A2, met veel lijnen en diverse bestemmingen, en ten oosten van de A2. Vanuit
Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen zijn er snelle en frequente buslijnen naar Amsterdam Bijlmer
ArenA, Breukelen en Uithoorn. De oostelijke lijn Hilversum – Mijdrecht rijdt ook slechts één keer
per uur. Aan de oostzijde heeft Vreeland geen busverbinding. In het rapport wordt gesteld dat het
OV een behoorlijk marktaandeel heeft voor de verplaatsingen van en naar stadscentra (16% tot
27%), maar voor de overige verbinding ligt dit markt aandeel veel lager, waardoor het gemiddelde
uitkomt op circa 10,5%6.
Geconcludeerd wordt dat het openbaar vervoer van en naar de kernen van de Ronde Venen
goed is met uitzondering van de verbinding naar/van Schiphol. Aan de oostzijde van de A2 is het
openbaar vervoer matig, maar het betreft hier ook slechts een beperkte markt aan potentiële
reizigers.

B. Toetsingscriterium: doorstroming autoverkeer
De verkeerssituatie in 2016 is modelmatig geanalyseerd, zie rapport Verkeersstudie N201. De
uitkomsten daarvan zijn:
 De freeflow-reistijd is 42 minuten in beide richting


De reistijd in de avondspits is 62 minuten richting oost en 63 minuten richting west. Dit geeft
een reistijdverhouding van 1,47 respectievelijk 1,5. Dit voldoet aan de streefwaarde van 2,0
die de provincie Utrecht hanteert, zie figuur 3.8

6

De genoemde percentages is het marktaandeel OV ten opzichte van auto + OV.
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Figuur 3.8: Reistijden A4 – A27 in 2016, freeflow en avondspits in minuten

(bron: dynamische verkeersmodel N201)
Geconcludeerd kan worden dat er op diverse punten wel knelpunten zijn in de verkeersafwikkeling, maar over het hele traject in 2016 ruim voldoet aan de streefwaarden die de provincie
hanteert voor de reistijd.

3. Toetsingscriterium: verkeersstructuur
De N201 wordt volgens het onderzoek naar de herkomst en bestemming van het verkeer per
werkdag gebruikt door ongeveer 82.600 mvt. In figuur 3.9 is de verdeling over de verschillende
voertuigtypen weergegeven:

5% 2%
14%

personenauto
lichte vracht
zware vracht

79%

bussen

Figuur 3.9: Verdeling van de voertuigen op het Utrechtse deel van de N201

Personenauto’s maken veruit het grootste deel uit van het verkeer op de N201 met een aandeel
van 79%. Gevolgd door lichte vrachtauto’s (busjes) met een aandeel van 14%. Het aandeel
zware vrachtauto’s is 5%.
In figuur 3.10 is de verdeling van de herkomst en bestemming van het verkeer over de diverse
gebieden langs de N201 weergegeven.
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Figuur 3.10: Herkomst en bestemming van het verkeer op het Utrechtse deel van de N201

Uit figuur 3.10 blijkt dat het meeste verkeer op de N201 een herkomst of bestemming heeft op de
A2; in totaal is dat 29%. Voorts heeft veel verkeer een herkomst of bestemming op de N201 oost
(Hilversum en omgeving; 14%) en Mijdrecht met 13%.
Intern verkeer, bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer
In figuur 3.11, 3.12 en 3.13 is het Intern verkeer, bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer
weergegeven voor:



Het gehele Utrechtse deel van de N201
Het westelijke deel van de N201 en



Het oostelijke deel van de N201

Figuur 3.11: Intern verkeer, bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer op het Utrechtse deel van de N201
(aantallen in m.v.t. per etmaal en verdeling in procenten)
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Figuur 3.12: Intern verkeer, bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer op het westelijke deel van de N201
(aantallen in m.v.t. per etmaal en verdeling in procenten)

Op het hele Utrechtse deel van de N201 (figuur 3.11) is het bestemmingsverkeer (zwarte pijlen)
de grootste stroom: 43.400 mvt/etmaal: 58%. Dit verkeer heeft een herkomst of bestemming in
het gebied. Van dit bestemmingsverkeer is de grootste stroom gebonden aan de A2. Vervolgens
is ook het doorgaande verkeer een grote stroom met 25.000 mvt/etmaal. Dit doorgaande verkeer
bevat verkeer tussen de N201, west, oost en de A2 (vice versa). Een relatief klein deel van het
verkeer (8%) blijft in het gebied.
Bij een verdere verkleining van het gebied, figuur 3.12 en 3.13, is het aandeel intern verkeer nog
kleiner: 6,4% en 4,4%. In het westelijke deel van de N201-gebied is het externe verkeer (met een
herkomst of bestemming in het gebied) fors: 75%. Het oostelijk deel van de N201 heeft vooral
een doorgaande functie, met een aandeel van bijna 55% voor doorgaand verkeer. Dit komt omdat
de kernen langs de N201 hier bescheiden van omvang zijn.
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Figuur 3.13: Intern verkeer, bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer op het westelijke deel van de N201
(aantallen in mvt per etmaal en verdeling in procenten)

De drukste relaties via de N201 (het deel binnen de provincie Utrecht) zijn:


A2  N201 oost (Hilversum en omgeving) met 13.000 mvt/etmaal




Mijdrecht  N201 west (Uithoorn, Aalsmeer en verder) met 10.300 mvt/etmaal
N604 (Loenen)  A2 met 6.400 mvt/etmaal



Tussen N212 (Woerden/Wilnis)  A2 met 5.100 mvt/ etmaal




Vinkeveen  A2 met 4.250 mvt/etmaal
Mijdrecht  A2 (noord en zuid) met 3.800 mvt/etmaal

Veel verkeer gebruikt een deel van de N201 en dan vooral voor verplaatsingen van en naar de
A2. De N201 heeft een verdeelfunctie voor de A2.
Doorgaand verkeer over de hele N201 is beperkt:
 Tussen west (ten westen van de Amstelaquaduct) en oost (ten oosten van Vreeland) rijden
1.200 mvt/ etmaal


Ongeveer 1% van het verkeer rijdt de N201 tussen A4 en Hilversum/A27
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Veilingverkeer op de N201
Voor het vrachtverkeer is de verbinding (Bloemenveiling) Aalsmeer (N231) – A2 een belangrijke
verbinding. Overigens kiest maar een klein deel dat van Aalsmeer (inclusief Veiling) komt (N231
zuid) de N201 in oostelijke richting: 16%. Vervolgens gaat daarvan iets meer dan de helft door
naar de A2-zuid; het overige vrachtverkeer vanuit Aalsmeer/veiling (dus 8% van het verkeer van
en naar de N231) heeft een bestemming in Uithoorn, Mijdrecht, N212 (Wilnis/Woerden en
omgeving).
Dagelijks rijden er 3.350 vrachtauto’s op de N201 ter hoogte van de Vinkeveense Plassen op de
N201. In oostelijke richting is 12,5% afkomstig van de N231 zuid (Aalsmeer en Bloemenveiling).
Veel meer vrachtverkeer komt uit Mijdrecht (27%) en van de N212 (Wilnis/Woerden) (24%).
Geconcludeerd kan worden dat de N201 in de huidige situatie een regionale functie heeft, wat
goed past bij de positie in de structuur.

4. Toetsingscriterium: verkeersveiligheid
Er is reeds opgemerkt dat roodlichtnegatie een knelpunt is. Dit heeft de nodige verkeersveiligheidsconsequenties. Op de website Star publiceren de politie en het verbond van verzekeraars
informatie over de verkeersonveiligheid. Onderstaand zijn een aantal figuren opgenomen.

Figuur 3.14: Geregistreerde Verkeersongevallen sinds 1 januari 2014, bron: star-verkeersongevallen
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Figuur 3.15:Locaties7 met minimaal twee ongevallen sinds 2014, bron: star-ongevallen

Bij de interpretatie van deze figuren moet bedacht worden dat slechts een minderheid van de
verkeersongevallen geregistreerd wordt.
Volgens figuur 3.14 is het deel tussen N212 en de A2 het deel van de N201 waar de meeste
ongevallen plaatsvinden. Hier zijn sinds 2014 in totaal 100 – 180 ongevallen gebeurd. Op de
andere wegvakken ligt dit aantal op 43 – 100. Qua locaties (figuur 3.15) geven de aansluitingen
op de A2 en het gebied rond Mijdrecht concentraties van ongevallen. In vergelijking met de N201
is het aantal ongevallen op de wegen in de directe omgeving van de N201 beperkt.
Uit gegevens van de provincie Utrecht komen de volgende resultaten:
Tabel 3.2: Verkeersongevalregistratie (2014 – 207) van de provincie Utrecht
Wegdeel

Aantal ongevallen

Aantal
gewonden

Provinciegrens Uithoorn tot N212

59

18

N212 tot A2

92

21

A2 tot provinciegrens Vreeland

71

10

TOTAAL

222

49

Hieruit blijkt dat op het deel N212 – A2 de meeste ongevallen met de meeste gewonden vallen. Dit is
ook het drukste deel van de N201.

Op basis van de ongevalgegevens kan niet geconcludeerd worden dat de N201 onveilig is.
Ontwerp N201
Teneinde de verkeersveiligheid te verbeteren is het concept Duurzaam Veilig ontwikkeld en dat is
uitgewerkt naar ontwerpprincipes en richtlijnen. Deze richtlijnen zijn neergelegd in de publicaties
van het CROW, bijvoorbeeld Handboek wegontwerp 2013, publicaties 228 – 231. In bijlage 4 is
de toetsing van het huidige wegontwerp van de N201 opgenomen. Een structureel punt is dat de
afstand tussen rijbaan en fietspad klein is, veelal ca. 1 m., terwijl de aanbeveling luidt dat dit
minimaal 4,5 m doch bij voorkeur 6,0 m. zou moeten zijn. Behalve onveilig is deze situatie ook
oncomfortabel voor de fietsers vanwege: geluidhinder en opspattend water bij nat wegdek.

7

Alleen ongevallen zijn hier weergegeven waarbij de exacte locatie bekend is.
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Toetsingscriterium: robuustheid

Kan de N201 fluctuaties in het verkeersaanbod opvangen? Bij diverse toetsingscriteria is
geconstateerd dat de N201 in de avondspits op werkdagen vol zit. Dit geldt in iets mindere mate
ook voor de ochtendspits op werkdagen. Op andere momenten van de werkdagen en op
weekenddagen is de weg goed in staat om extra verkeer te verwerken. Dit betekent dat de N201
tijdens de spitsuren niet in staat is extra fluctuaties in het verkeersaanbod op te vangen en dus
niet robuust is.
3.1.4
Conclusies Toetsingscriteria huidige situatie
Op basis van de toetsingscriteria wordt voor de huidige situatie (2016) de volgende conclusies
getrokken:
Tabel 3.3: Beoordeling huidige situatie N201 voor verkeerscriteria
Toetsingscriterium

Beoordeling

A1. Bereikbaarheid auto

Reistijden voldoen ruim aan de grenswaarden

A2. Bereikbaarheid fiets

Slecht

A3. Bereikbaarheid OV

Goed voor kernen van Ronde Venen  stadscentra,
Matig/slecht voor verbindingen met Schiphol en voor kernen ten oosten van
de A2

B. Doorstroming

N201 heeft een aantal knelpunten, vooral rond de A2 en Mijdrecht

autoverkeer
C. Verkeersstructuur

Het gebruik van de N201 komt overeen met de positie van de N201 als weg
tussen de snelwegen en de lokale wegen

D. Verkeersveiligheid

Roodlichtnegatie is een knelpunt. Ontwerp N201 voldoet niet aan de
ontwerprichtlijnen en de positie van de fiets langs de N201 wordt als onveilig
beoordeeld

E. Robuustheid

N201 is niet robuust tijdens de spitsen; daarbuiten kan het goed fluctuaties in
het verkeersaanbod verwerken

3.2

Referentiesituatie 2030

De referentiesituatie 2030 wordt beschouwd door rekening te houden met de autonome
ontwikkelingen. Dit betreffen demografische, economische, ruimtelijke en verkeerskundige
ontwikkelingen conform het hoge scenario van het CPB en de infrastructurele besluiten, waar
reeds een beslissing over is genomen, bijvoorbeeld de verbreding van de A9.
De vormgeving van de N201 is ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie, zie paragraaf
3.1.1.
3.2.1

Verkeersintensiteiten

Wat kunnen we verwachten op de N201? Hiervoor is een modelprognose gemaakt, waarbij is
uitgegaan van de realisatie van de ontwikkelingen, waartoe inmiddels is besloten. Ten grondslag
aan deze prognose ligt een hoog groeiscenario: dus een positieve economische ontwikkeling tot
20308. Er is gekozen voor het hoge groeiscenario omdat de actuele ontwikkelingen fors zijn en
wijzen in de richting van het hoge scenario.
8

Het hoge groeiscenario van het NRM heeft een verkeergroei van 27% op de verschillende wegvakken van de N201
in de provincie Utrecht op etmaalbasis. In het lage scenario is dit 8%. Voor de avondspits zijn deze groeicijfers in
het NRM 18% en 4%.
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In bijlage 3 is een uitgebreide tabel opgenomen met de intensiteiten in de avondspits voor het
basisjaar, de referentiesituatie en de denkrichtingen. De verschillende meetpunten zijn daarbij
geordend naar:
 Wegvakken van de N201 in de provincie Utrecht (PU)


Dwarswegen van de N201




Parallelwegen van de N201
Parallelle rijkswegen van de N201

In onderstaande figuur is de groei van de verkeersintensiteiten tussen 2016 en 2030 hoog
weergegeven.
Voor het Utrechtse deel van de N201 bedraagt de autonome verkeersgroei 22%. Dat is hoger
dan de groei op de aansluitende wegen (15%) en de parallelle wegen (6%). Daarbij laten de
zijwegen in Mijdrecht en Vinkeveen een lage groei zien (een lichte afname tot een groei van
10%). De N212 (Wilnis/Woerden) daarentegen geeft een hoge groei: 30%. Op de parallelle Awegen is de groei wel veel hoger, gemiddeld 32%. Dit laatste komt vooral door hoge groei op de
A1 en de A9 ten gevolge van de gerealiseerde en komende uitbreiding op deze wegen.

PARALLELLE A-WEGEN

32%

PARALLELWEGEN

6%

AANSLUITENDE WEGEN

15%

N201 PU

22%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Figuur 3.16: Groei van de verkeersintensiteiten op verschillende wegen rond de N201 tussen 2016 en 2030hoog scenario (bron: Dynamisch verkeersmodel N201)

3.2.2
Toetsing Referentiesituatie 2030
Toetsing van de Referentiesituatie 2030 is nodig om een helder inzicht te krijgen in aard en
omvang van de verkeersknelpunten. Daarnaast is de Referentiesituatie 2030 ook een basis om
de denkrichtingen aan te toetsen. Daarbij is dit het ijkpunt.

A. Toetsingscriterium: verbeteren bereikbaarheid auto
In figuur 3.18 zijn de knelpunten in de verkeersafwikkeling voor het autoverkeer in 2016 (avondspits) opgenomen; onderstaan zijn de verwachte veranderingen in de knelpunten voor 2030
opgenomen.
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Figuur 3.17: Knelpunten op de N201 in de verkeersafwikkeling voor de Referentiesituatie 2030 Hoog in de
avondspitsperiode (t.o.v. situatie 2016)

Ten opzichte van 2016 worden alle vijf gesignaleerde knelpunten in de verkeersafwikkeling groter
en ontstaat er op het punt N201 – N212 een nieuw knelpunt. Dit laatste is te verklaren uit de grote
verkeersgroei op de N212. Het knelpunt op de aansluiting met de A27 vermindert aangezien dit
punt recentelijk al gereconstrueerd is.
Geconcludeerd kan worden dat door de autonome ontwikkeling de autobereikbaarheid op de
N201 aanzienlijk verslechtert indien er niets wordt gedaan.

B. Toetsingscriterium: verbeteren doorstroming autoverkeer
De verkeersgroei op de N201 resulteert in een toename van de reistijd op de hele N201:
Tabel 3.4: Reistijden en reistijdfactor (= reistijd spits : reistijd freeflow), bron Verkeersstudie N201

Freeflow

Richting oost

Reistijdfactor

Richting west

Reistijdfactor

42

1,0

42

1.0

2016 AS

62

1,47

63

1,5

2030 H AS

82

1,95

67

1,6

De reistijd in oostelijke richting is in 2030 veel groter dan in westelijke richting en er is ook een
forse groei van de reistijd ten opzichte van de huidige situatie. Oostwaarts is duidelijk de spitsrichting in de avondpits en deze is zwaarder belast. De reistijd voldoet in 2030 net aan de streefwaarde van de provincie Utrecht in oostelijke richting (0) en ruim aan die in westelijke richting (+);
eindbeoordeling 0/+.
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Figuur 3.18: Reistijden op de A20 tussen A4 en A27 freeflow, in de avondspits 2016 en avondspits 2030
(bron: Verkeersstudie N201)

C. Toetsingscriterium: verkeersstructuur
Ook in de Referentiesituatie 2030 neemt de N201 een middenpositie in tussen gemeentelijke
wegen en rijkswegen. Op basis van de groei van de verkeersintensiteiten is er geen aanleiding te
veronderstellen dat de N201 verkeer aantrekt van snelwegen, immers de verkeersgroei op de
omliggende snelwegen ligt hoger dan op de N201, zie figuur 3.7. Ook is er geen aanleiding te
veronderstellen dat de N201 verkeer wegduwt naar wegen van lagere orde, want daar liggen de
groeicijfers lager dan op de N201.
Wel past hierbij een opmerking dat globaal tussen 2020 en 2025 de A9 ter hoogte van
Amstelveen ingrijpend wordt aangepast. Verwacht mag worden dat deze ingreep de nodige
vertraging met zich mee zal brengen voor het verkeer op de A9. Een gevolg hiervan kan zijn dat
verkeer uitwijkt naar de N201 en dat tijdelijk meer doorgaand verkeer gebruik zal maken deze
weg. Mogelijk zal hierdoor de N201 tijdelijk een andere positie innemen in het netwerk en meer
een nationale stroomfunctie zal krijgen. Na het gereed komen van de uitbreiding van de A9 zal
naar verwachting de oude situatie herstellen en trekt de A9 per saldo wellicht zelfs nog wat
verkeer van de N201 weg.
Geconcludeerd kan worden dat in de autonome situatie de regionale functie van de N201
gehandhaafd blijft.

D. Toetsingscriterium: verkeersveiligheid
In vergelijking met 2016 kent de N201 in 2030 meer zwaarder overbelaste kruispunten in
vergelijking met 2016. Hierdoor zullen de cyclustijden en de wachtrijen bij de kruispunten
toenemen. Dit betekent ook dat de kans op roodlichtnegatie in 2030 toeneemt ten opzichte van
2016 en dat is negatief voor de verkeersveiligheid. Waarschijnlijk zullen aanvullende maatregelen
moeten worden genomen, zoals permanente flitspalen.
Toenemend verkeer geeft, gezien de risicocijfers, ook een toename van het aantal verkeersongevallen. Dit is echter niet specifiek voor de N201, maar dit fenomeen doet zich voor bij verkeersgroei op het gehele wegennet.
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In de referentiesituatie is het wegontwerp gelijk aan de huidige situatie en dit betekent dat de
opmerkingen uit bijlage 4 bij het wegontwerp ook hierbij van toepassing zijn.
Geconcludeerd kan worden dat autonoom er sprake zal zijn van een verslechtering van de
verkeersveiligheidssituatie op en rond de N201.

E. Toetsingscriterium: robuustheid
Ten opzichte van 2016 neemt de verkeersintensiteit op de N201 toe. Dit zorgt voor overbelasting
in de spits en dat betekent dat er tijdens de spitsen absoluut geen ruimte is om fluctuaties in het
verkeersaanbod op te vangen. Meer nog dan in 2016 zullen ook de uren voor en na de spitsen
volbelast en zelfs overbelast zijn. Zo mag verwacht worden dat het openen van de beweegbare
bruggen, dat nu na de ochtendspits om 9.00 uur plaatsvindt, in toenemende mate voor
filevorming en vertraging zal zorgen en dat het geruime tijd zal duren voordat de verkeerssituatie
dan weer genormaliseerd is.
Geconcludeerd kan worden dat autonoom de robuustheid op de N201 verslechtert.
3.2.3
Conclusies Toetsingscriteria Referentiesituatie 2030
Op basis van de toetsingscriteria wordt voor Referentiesituatie 2030 (hoog scenario) de volgende
conclusies getrokken ten opzichte van 2016:
Tabel 3.5: Beoordeling Referentiesituatie 2030 voor verkeerscriteria
Toetsingscriterium
A. Bereikbaarheid auto
B.

beoordeling
Sterke verslechtering: N201 heeft meer en zwaardere knelpunten

Doorstroming

Verslechtert, maar de reistijden op het hele traject voldoen aan de

autoverkeer

streefwaarde

C. Verkeersstructuur

Onveranderd goed: het gebruik van de N201 komt overeen met de positie van
de N201 als weg tussen de snelwegen en de lokale wegen. Mogelijk dat
tijdens de werkzaamheden aan de A9 tijdelijk de situatie wijzigt

D. Verkeersveiligheid

Verslechtert: verwachte toename van de roodlichtnegatie

E. Robuustheid

Verslechtert: N201 is niet robuust tijdens de spitsen en ook in de uren
grenzend aan de spitsuren zal geen sprake zijn een robuuste situatie

Autonoom wordt er een verslechtering van de verkeerssituatie op de N201 verwacht: op zes van
de zeven genoemde criteria treedt deze verslechtering op. Dit betekent dat de verkeersproblematiek toeneemt, maar de reistijd over het traject A4 – A27 voldoet nog aan de streefwaarde. Wel
is er sprake van een verslechterde bereikbaarheid voor alle verkeerssoorten, een verslechterde
doorstroming, meer verkeersonveiligheid en een minder robuuste verkeersstructuur. Dit is strijdig
met de doelstelling, waarbij gestreefd wordt naar een verbetering op de genoemde punten.
Alleen de criteria ‘doorstroming autoverkeer’ en ‘positie van N201 in de verkeersstructuur’
behalen een positieve beoordeling.
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4 Effecten denkrichtingen en toetsing
In dit hoofdstuk worden de verkeerseffecten van de denkrichtingen beschreven en vindt toetsing
plaats aan verkeerscriteria

4.1

Effecten op verkeersstromen

In figuur 4.1 zijn de verkeerseffecten weergegeven voor de verschillende denkrichtingen. Daarbij
is onderscheid gemaakt tussen:
 Het autoverkeer op de N201 binnen de provincie Utrecht


Het autoverkeer op zijwegen en -straten van de N201, exclusief de aansluitingen op de
snelwegen




Het autoverkeer op gemeentelijke wegen, die parallel lopen aan de N201 en
Autosnelwegen parallel aan de N201 (A1, A9 en A12)

Figuur 4.1: Effecten van de denkrichtingen op de auto-intensiteit op de verschillende typen wegen (index met
Referentie 2030= 100)

In de figuur vallen een aantal uitschieters op:


Autonoom groeit vooral het verkeer op de parallelle A-wegen: +32% t.o.v 2016. Dit is te
verklaren uit (deels) gerealiseerde en geplande uitbreidingen van het snelwegennet.
Autonoom wordt ook op de N201 een forse verkeersgroei verwacht: 22%. Op het onderliggend wegennet is de groei lager 13% voor de aansluitende wegen en 6% voor de parallelle
wegen
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Denkrichting 1 (D1) trekt veel extra verkeer naar de N201 (+55%) ten opzichte van de
Referentiesituatie 2030. Ook op de aansluitende wegen op de N201 wordt het drukker
(+14%). Daar staat tegenover dat het op de parallelle wegen van het onderliggend wegennet
rustiger wordt (-17%). Op de drie parallelle A-wegen is per saldo weinig te merken; wel is hier
een afname op de A9 en een toename op de A1



In Denkrichting 2 (D2) zijn de verschuivingen gering en datzelfde geldt in iets mindere mate
ook voor Denkrichting 3 (D3)



Denkrichting 4 (D4) geeft gemiddeld een forse afname van verkeer op de N201 (-33%). Deze
afname van verkeer doet zich -uiteraard- vooral voor bij de locaties waar de N201 in deze
denkrichting geblokkeerd is. Daar staat tegenover een toename op de aansluitende wegen
van de N201(+25%) en een forse toename op de parallelle wegen van het onderliggend
wegennet (+67%)

4.2

Toetsing van de Denkrichtingen

De toetsing van de denkrichtingen aan de criteria is uitgeschreven in bijlage 2. In deze paragraaf
worden de resultaten samengevat.
A1. Toetsingscriterium: bereikbaarheid auto
Bij het toetsingscriterium bereikbaarheid autoverkeer wordt nagegaan of de knelpunten in de
verkeersafwikkeling in de referentiesituatie:



Verdwijnen
Minder worden



Gehandhaafd blijven




Groter worden
Of nieuwe ontstaan

Op basis hiervan zijn de denkrichtingen beoordeeld:
Tabel 4.1: Beoordeling denkrichtingen voor doorstroming autoverkeer
Denkrichting

Beoordeling

Score

D1, 2x2 100

Per saldo verdwijnt er een beperkt aantal knelpunten

0

D2, 2x2 80

Per saldo blijft het aantal knelpunten ongeveer gelijk

D3, 1x2, 80+3knp

Per saldo zijn er meer/zwaardere knelpunten

D4, blokkades

Per saldo zijn er veel meer/zwaardere knelpunten

+
0
--

Voor Denkrichting 1 treedt een lichte verbetering op bij de knelpunten (0/+) en Denkrichting 2 is
gelijkwaardig aan de Referentiesituatie (0). In Denkrichting 3 en 4 worden de knelpunten in de
doorstroming groter respectievelijk veel groter (- en --). Per saldo voldoet alleen Denkrichting 1
aan de doelstelling: verbeteren van de bereikbaarheid.
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B. Toetsingscriterium: doorstroming autoverkeer
De doorstroming van het autoverkeer wordt getoetst door na te gaan wat de veranderingen in de
reistijd op de N201 (tussen de A4 en de A27) zijn. De provincie Utrecht heeft vastgelegd dat de
verhouding tussen de reistijd in de spits en de reistijd bij onbelemmerde doorgang maximaal 2,0
mag zijn. Op basis daarvan zijn in bijlage 2 grenswaarden bepaald waar de denkrichtingen aan
zijn getoetst, zie figuur 4.2 voor de resultaten.
++

D4

+

0

-

70

80

90

--

D3
D2
D1
Ref 2030
AS 2016
Freeflow
0

10

20

30

40

50
ri west

60

100 110 120 130

ri oost

Figuur 4.2: Beoordeling bereikbaarheid auto op basis van reistijden op de N201 (traject) A4 – A27 in de
avondspits

De reistijden in de denkrichtingen lopen ver uiteen:


In hoofdstuk 3 is reeds geconcludeerd dat de Referentiesituatie 2030 voldoet aan de



streefwaarde (0/+)
Denkrichting 1 heeft een zeer scherpe reistijd, zelf sneller dan de freeflow in 2016. Deze
denkrichting wordt dan ook als ‘zeer goed’ (++) beoordeeld




Denkrichting 2 wordt goed/zeer goed beoordeeld (+/++) en Denkrichting 3 is vergelijkbaar
met de Referentiesituatie (+/0)
Denkrichting 4, met de blokkades op de provinciegrens, laat veruit de grootste reistijd zien,
want verkeer dat de provinciegrens wil passeren moet een andere route kiezen: door het
door de kern van Uithoorn en Loosdrechtse plassengebied. Deze denkrichting wordt met als
‘zeer negatief’ (--) beoordeeld

Per saldo voldoen alleen denkrichting 1 en 2 aan de doelstelling ‘verbeteren van de bereikbaarheid voor het autoverkeer’.
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C. Toetsingscriterium: verkeersstructuur
Bij het toetsingscriterium verkeersstructuur is nagegaan of de N201 een middenpositie houdt en
geen verkeer trekt van autosnelwegen; in dit geval wordt getoetst op het effect op de A9. Het
wordt juist positief beoordeeld als de N201 verkeer trekt van het onderliggend wegennet. In het
laatste geval is er onderscheid gemaakt tussen straten en wegen, die op de N201 uitkomen en
parallelwegen daarvan.
Analyse van de verschuivingen ten opzichte van de Referentiessituatie levert de volgende
resultaten op:

2%
D4

58%
9%

-1%
D3
-1%
D2

11%
0%
-2%
0%

-2%
-17% D1
14%
-30%

-20%

-10%

0%

10%

Parallelle A-wegen (A9)

20%

30%

40%

Parallelwegen OWN

50%

60%

70%

Zijstraten

Figuur 4.3: Uitwisseling van verkeer met de N201 in de denkrichtingen

Denkrichting 1 trekt meer verkeer naar de zijstraten en -wegen van de N201 (+14%), maar heeft
minder verkeer op parallelle wegen op het onderliggende wegennet (-17%). D1 trekt wel verkeer
van de A9, veel meer dan andere denkrichtingen: 1.400 mvt in de avondspits en dat is 9% van
het verkeer op de A9. Op andere parallelle A-wegen, zoals de A1, is in D1 juist weer sprake van
een toename in deze Denkrichting.
De verschuivingen bij Denkrichting 2 zijn gering en dat geldt ook voor Denkrichting 3, zij het in
deze denkrichting meer verkeer (+11%) via de zijstraten en zijwegen van de N201 gaat.
De grootste effecten zijn merkbaar op de parallelwegen OWN in Denkrichting 4. Door de
blokkades rijdt er blijkbaar veel verkeer de N201 op en vervolgens weer af en dat verkeer gaat
dan via parallelwegen. Misschien maken sommige automobilisten in deze denkrichting wel
meerdere keren gebruik van de N201.
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Dit resulteert in de volgende beoordeling:
Tabel 4.3: Beoordeling denkrichtingen voor het toetsingscriterium verkeersstructuur
Denkrichting

verkeersstructuur

D1, 2x2 100

-

D2, 2x2 80

0

D3, 1x2, 80+3knp

-

D4, blokkades

-

D. Toetsingscriterium: verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid op de N201
Geconstateerd is dat het ontwerp van de huidige N201 niet voldoet aan de richtlijnen (zie bijlage
4) en daarmee niet als duurzaam veilig kan worden aangemerkt. Anderzijds is het aantal
ongevallen dat geregistreerd is op de N201 niet hoog. In de Referentiesituatie, denkrichting 3
(deels) en 4 blijft het huidige ontwerp bestaan en daarmee negatief (-) respectievelijk zeer
negatief (--) beoordeeld.
Naast deze toetsing van het ontwerp van de N201 is gekeken naar de risicocijfers voor de
verschillende wegtypen, zie ook bijlage 2. Denkrichting 1 heeft daarbij, vanwege de ongelijkvloerse aansluitingen, de kenmerken van zowel een autoweg als een autosnelweg (vanwege de
ongelijkvloerse kruisingen). Analyse leert dat het verkeersrisico van Denkrichting 1 gemiddeld
27% lager ligt dan in de huidige situatie, maar omdat de weg 55% meer verkeer te verwerken
krijgt ligt het onveiligheidsniveau op de N201 per saldo 13% hoger (-).
Denkrichting 2 heeft de kenmerken van een autoweg met gelijkvloerse kruispunten; het
onveiligheidsrisico ligt hier 44% hoger, terwijl de intensiteit 2% hoger ligt (--). Voor Denkrichting 3
is het risico en de intensiteit vergelijkbaar met de referentiesituatie en de intensiteit 4% hoger (0).
Denkrichting 4 heeft een vergelijkbaar risico als de huidige situatie, ervan uitgaand dat de
voorgestelde blokkades veilig vormgegeven kunnen worden. Het totale risico op de N201 ligt in
deze denkrichting echter lager omdat er minder verkeer rijdt (+).
Verkeersveiligheidseffecten in de omgeving.
De verkeersveiligheidseffecten voor de omgeving zijn negatief als de N201 verkeer van
omliggende snelwegen trekt (Denkrichting 1). Een snelweg is namelijk beter in staat grote
hoeveelheden verkeer veilig af te wikkelen dan een regionale weg als de N201. Omgekeerd, als
een denkrichting verkeer afstoot naar omliggende gemeentelijke wegen (Denkrichting 3 en
Denkrichting 4) wordt dit ook negatief beoordeeld, omdat wegen van een lagere orde in zijn
algemeenheid grotere verkeersveiligheidsrisico’s kennen bij het verwerken van grote
verkeersstromen.
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Tabel 4.4: Beoordeling Verkeersveiligheid
Denkrichting

Ontwerp

Risico

Beoordeling

Beoordeling

N201

N201

N201

omgeving

Totaalbeoordeling

N201
-

D1

+

-

0

-

D2

+

--

0/-

0

0

0

D3

-

0

0/-

-

-

D4

--

+

0/-

-

-

Per saldo scoort Denkrichting 2 neutraal voor het criterium verkeersveiligheid en de andere
denkrichtingen licht negatief tot negatief.
E. Toetsingscriterium: robuustheid
Een robuuste verkeersstructuur is in staat om fluctuaties in het verkeersaanbod goed te
verwerken. Dergelijke fluctuaties kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden9, evenementen of ongevallen. Dit geld zowel voor op of langs de N201 als op enige
afstand daarvan. Als de N201 volbelast is, kan deze geen extra verkeer verwerken.
De robuustheid is getoetst door na te gaan of de knelpunten in de verkeersafwikkeling op de
N201 in de denkrichting verminderen, gehandhaafd blijven of afnemen/verdwijnen, zie ook het
toetsingscriterium verbeteren doorstroming autoverkeer (2).
Tabel 4.5: Beoordeling denkrichtingen voor robuustheid
Denkrichting
D1, 2x2 100
D2, 2x2 80
D3, 1x2, 80+3knp
D4, blokkades

Robuustheid
0

+
0
--

9

Voorbeeld van grootschalige wegwerkzaamheden is de verbreding en verdiepte ligging van A9 bij Amstelveen. De
uitvoering van dit project is globaal gepland van 2020 tot 2024 (MIRT 2019). Gedurende deze periode kan er sprake
zijn van verkeershinder en extra verkeer via de N201.
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5 Conclusies
De effectbeoordeling van verkeer per criterium is samengevat in tabel 5.1. Onder de tabel staat
een toelichting op de effectbeoordeling.
Tabel 5.1: Overzicht effectbeoordeling van de denkrichtingen voor de criteria van verkeer ten opzichte van de
referentiesituatie 2030
Denkrichting

1. Bereikbaarheid auto
2. Doorstroming auto
3. Verkeersstructuur
4. Verkeersveiligheid
5. Robuustheid

Denkrichting 1

Denkrichting 2

Denkrichting 3

Denkrichting 4

2x2 met 100

2x2 met 80

1x2 met 80 km/u

afwaarderen met

km/u

km/u

en oplossen

fysieke

knelpunten

wegafsluitingen

0

+

0

++

0

--

++

+

-

0

-

+

--

-

0

0

-

-

0

+

0

-

--

Toelichting
Criterium 1: Bereikbaarheid auto
In alle denkrichtingen blijven er afwikkelingsknelpunten bestaan. Vooral de aansluiting op de A2
is een hardnekkig knelpunt. Wel is het zo dat denkrichting 1 per saldo een lichte verbetering (0/+)
laat zien van het aantal knelpunten en de zwaarte daarvan ten opzichte van de referentiesituatie
2030. Denkrichting 2 is gelijkwaardig (0) en de andere denkrichtingen laten een verslechtering (-)
of een aanzienlijke verslechtering (--) zien omdat meer knelpunten ontstaan of de knelpunten
zwaarder worden.
Criterium 2: Doorstroming autoverkeer
Denkrichting 1 laat een spectaculaire verbetering van de reistijd zien (++) op de N201, vooral
door de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen. Denkrichting 1 voldoet ook ruim aan de
streefwaarde uit het beleid van Provincie Utrecht10. Denkrichting 2 geeft een geringe
verslechtering van de reistijd ten opzichte van de referentiesituatie, maar deze reistijd is nog
steeds ruim korter dan de streefwaarde (+/+ +). Denkrichting 3 heeft een neutraal tot positief
effect (0/+). Dit komt omdat de reistijd in oostelijke richting korter is dan de streefwaarde, maar in
westelijke richting vergelijkbaar is met de streefwaarde. In denkrichting 4 kan het autoverkeer niet
meer gebruik maken van de gehele lengte van de N201 en moet het via omwegen gebruik maken
van lokale wegen en wegen langs de Plassen of door Uithoorn. Dit geeft een aanzienlijke
verslechtering van de reistijd en deze wordt dan ook ruim hoger dan de streefwaarde (--).

10
In het Mobiliteitsprogramma 2019 -2023 heeft Provincie Utrecht aangegeven dat de streefwaarde voor de
avondspits maximaal twee maal de ‘onbelemmerde’ reistijd is.
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Criterium 3: Verkeersstructuur
In denkrichting 1 trekt de N201 veel verkeer van de A9 en geeft ook extra verkeer op
aansluitende wegen van de N201; dit wordt negatief beoordeeld. Denkrichting 1 heeft daar
tegenover wel als voordeel dat het verkeer van parallelle gemeentelijke wegen naar de N201
trekt. Maar omdat de verkeersaantrekkende werking van verkeer van de A9 dusdanig groot is,
heeft denkrichting 1 per saldo een negatief (-) effect op het criterium Verkeersstructuur.
Denkrichting 2 krijgt een neutrale beoordeling (0) omdat de verschuivingen gering zijn ten
opzichte van de referentiesituatie. Denkrichtingen 3 en 4 worden negatief beoordeeld (-) vanwege
extra verkeersbelasting van het omliggende (gemeentelijke) wegennet.
Criterium 4: Verkeersveiligheid
Een weg met ongelijkvloerse kruisingen (denkrichting 1) is aanzienlijk veiliger dan één met
gelijkvloerse kruispunten, zoals de andere denkrichtingen. Daar staat tegenover dat in
denkrichting 1 verkeer getrokken wordt van de A9 en er extra verkeer over de aansluitende
wegen gaat die niet duurzaam veilig ingericht zijn. Dit betekent dat denkrichting 1 per saldo een
negatief tot neutraal effect heeft op verkeersveiligheid (0/-). Een 2x2 weg, 80 km/uur met
gelijkvloerse kruispunten (denkrichting 2) is een onveiliger wegtype dan die van de overige
denkrichtingen. Maar de verkeersveiligheidseffecten op de omgeving zijn weer positief en dit
levert per saldo een neutraal (0) effect op. Denkrichtingen 3 en 4 hebben een negatief effect (-)
op verkeersveiligheid omdat het huidige ontwerp niet voldoet aan de richtlijnen van een duurzaam
veilige inrichting en deze inrichting deels respectievelijk geheel gehandhaafd blijft. In denkrichting
4 gaat veel verkeer naar het onderliggend wegennet, wat negatief uitwerkt voor de
verkeersveiligheid.
Criterium 5: Robuustheid
Denkrichting 1 is het best in staat fluctuaties in het verkeersaanbod op te vangen die het gevolg
zijn van wegwerkzaamheden, evenementen of ongevallen, hoewel dit door knelpunten die blijven
bestaan, niet op alle punten even goed is (0/+). Voor denkrichting 2 is de situatie vergelijkbaar
met de referentiesituatie 2030 omdat knelpunten in de verkeersafwikkeling blijven bestaan (0). De
andere denkrichtingen geven een verslechtering of zelfs een aanmerkelijke verslechtering. Bij
denkrichting 3 nemen de knelpunten toe en worden deze zwaarder. Het effect van denkrichting 3
op robuustheid is negatief (-). Bij denkrichting 4 is de robuustheid veruit het slechtst, met name
door drie nieuwe knelpunten. Denkrichting 4 heeft een zeer negatief effect (- -) op dit criterium.
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Deelonderzoeken N201 Toekomstvast

Op het gebied van verkeer en vervoer zijn voor het project N201 Toekomstvast de volgende
onderzoeken uitgevoerd:



Rapportage probleemanalyse N201 (Goudappel Coffeng). In dit rapport is de huidige
verkeersafwikkeling geanalyseerd voor auto’s en fietsers



Rapportage N210 HB-onderzoek (Trajan). In dit rapport is door middel van een kenteken-



onderzoek de herkomst en bestemming van het verkeer in beeld gebracht
Toekomstperspectief Smart Mobility N201 (MAP-TM). In dit rapport is nagegaan wat de
mogelijkheden zijn voor smart mobility en de mogelijke effecten voor de verkeersafwikkeling
op de N201. De perspectieven van intelligente verkeersregelinstallaties zijn zo gunstig dat de
provincie er inmiddels toe over is gegaan dit toe te passen op alle kruispunten van de N201



Verkeersstudie N201 (RH-DHV). In dit rapport zijn verkeersberekeningen uitgevoerd voor de
toekomstige situatie en de denkrichtingen en is de verkeersafwikkeling voor het autoverkeer
getoetst op reistijd en de aanwezigheid van structurele knelpunten in de verkeersafwikkeling



Rapportage fietspotentie N201 (Tridee). In dit rapport is nagegaan welke mogelijkheden er



zijn om de positie van de fiets te verbeteren
OV-potentie N201 (Inno-V). Welke mogelijkheden zijn er om de positie van het openbaar
vervoer te verbeteren en wat zijn de effecten daarvan
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Bijlage 2

Toetsingscriteria, grenswaarden en
beoordeling

In deze bijlage worden de toetsingscriteria uit hoofdstuk 2 uitgewerkt. Tevens zijn de grenswaarden opgenomen, die gehanteerd worden bij de beoordeling. Tenslotte is per criterium de
daadwerkelijke toetsing opgenomen van de referentiesituatie en de vier denkrichtingen.
Een algemeen punt is dat Denkrichting 4 (handhaven N201 met 2 verkeersknips) alleen is
doorgerekend voor het planjaar 2016 en niet voor 2030, hoog scenario, zoals de andere
denkrichtingen. Voor de beoordeling wordt aangenomen dat de effecten van de maatregel in het
planjaar 2030 gelijk zullen zijn als de effecten in 2016.
A. Toetsingscriterium bereikbaarheid auto
Bij de doorrekening van de basissituaties en de denkrichtingen is nagegaan welke knelpunten er
in de verkeersafwikkeling optreden en of er sprake is van een verbetering of verslechtering ten
opzichte van de referentiesituatie 2030 H. De verbeteringen en verslechteringen op de knelpunten worden per denkrichting met elkaar opgesteld volgens de volgende score:
Tabel B2.1: Weging van de verandering verkeersknelpunten
Situatie

Punten

Knelpunt opgelost

2

Knelpunt verminderd

1

Knelpunt gelijk

-1

Knelpunt groter

-2

Knelpunt nieuw

-2

De beoordeling van de referentiesituatie 2030 is per definitie neutraal.
Per denkrichting worden zo de punten opgeteld en de beoordeling is als volgt:
Tabel B2.2: Beoordelingskader doorstroming autoverkeer
Situatie

Beoordeling

Alle knelpunten opgelost

++

Knelpunten substantieel verminderd qua aantal en omvang

+

Knelpunten licht verminderd qua aantal en omvang

0

Knelpunt ongeveer gelijk

-

Knelpunten groter qua aantal en omvang

--
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Beoordeling denkrichtingen voor het criterium doorstroming autoverkeer
De veranderingen in de verkeersknelpunten voor de Denkrichting 1 tov de referentiesituatie
(avondspits) zijn:

Figuur B2.1: Veranderingen in de knelpunten op de N201 voor Denkrichting 1 (2x2, 100 km/u) in de
avondspitsperiode tov de Referentiesituatie 2030

Figuur B2.2: Veranderingen in de knelpunten op de N201 voor Denkrichting 2 (2x2, 80 km/u) in de
avondspitsperiode tov de Referentiesituatie 2030]

Figuur B2.3: Veranderingen in de knelpunten op de N201 voor Denkrichting 3 (1x2, 80 km/u + maatregelen
op 3 knelpunten) in de avondspitsperiode tov de Referentiesituatie 2030
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Figuur B2.4: Veranderingen in de knelpunten op de N201 voor Denkrichting 4 (huidige N201 met knips) in de
avondspitsperiode tov de Referentiesituatie 2016
Tabel B2.3: Score doorstroming autoverkeer en beoordeling denkrichtingen (aantal punten tussen haakjes)
Situatie

Punten

D1: 2x2, 100*

D2: 2x2, 80

D3: 1x2, 80+knp

D4:
knip
2016

Knelpunt opgelost

2

3 (6)

0 (0)

2 (4)

0

Knelpunt verminderd

1

1 (1)

4 (4)

1 (1)

2 (2)

Knelpunt gelijk

-1

1 (-1)

3 (-3)

3 (-3)

2 (-2)

Knelpunt groter

-2

2 (-4)

0 (0)

1 (-2)

2 (-4)

Knelpunt nieuw

-2

0

0 (0)

1 (-2)

3 (-6)

Score

2

1

-2

-10

Beoordeling

0/+

0

-

--

A1. Bereikbaarheid fiets
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de bereikbaarheid voor de fiets kwalitatief is getoetst en dat
deze toetsing indicatief is niet wordt meegenomen in het hoofdrapport vanwege het indicatieve
karakter van deze toetsing. Bij deze indicatieve toetsing worden de volgende aspecten
geanalyseerd:


Biedt de betreffende denkrichting kansen om de bereikbaarheid voor de fiets te verbeteren
ten opzichte van de referentiesituatie? Geconstateerd is dat in de huidige situatie de
tussenberm fietspad – rijweg niet aan de aanbevelingen voldoet. Indien de N201 wordt
aangepakt, zoals in D1 en Denkrichting 2, zal het nieuwe ontwerp aan de richtlijnen voldoen.
Dit geldt niet voor Denkrichting 4 en voor kleine onderdelen voor Denkrichting 3






Wordt het drukker op de N201 bij handhaving van de gelijkvloerse kruispunten, waardoor de
oversteekbaarheid van de N201 moeilijker wordt (langere cyclustijden, langere wachttijden
voor de fiets)
Wordt het drukker op de N201, zodat het fietsen langs de N201 minder aangenaam wordt?
Is er sprake van een verschuiving van het verkeer naar het onderliggend wegennet, waardoor
het fietsen op deze wegen extra wordt belemmerd?

De Denkrichtingen worden afgezet tegen de referentiesituatie die per definitie neutraal (0) wordt
beoordeeld.
Gezien de onzekerheid, waarmee deze beoordeling is omgeven (zie H2), wordt hier geen zeer
goed (++) of zeer slecht (--) toegepast.
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B2.4: Toetsingskader bereikbaarheid fiets
Grenswaarde

Beoordeling

De positie van de fiets kan substantieel verbeteren

+

De positie van de fiets blijft waarschijnlijk gelijk

0

De positie van de fiets zal waarschijnlijk verslechteren

-

Beoordeling


In de Denkrichtingen 1 en 2 wordt de N201 nieuw ontworpen. Een nieuw ontwerp zal voldoen
aan de richtlijnen, waarbij de fiets een goede positie heeft



In Denkrichting 1 worden de kruispunten ongelijkvloers, waardoor de oversteekbaarheid voor
de fiets aanzienlijk verbetert (++). In de Denkrichtingen 2 en 3 neemt de intensiteit op de
N201 t.o.v. de Referentiesituatie 2030 slechts met enkele procenten11 toe: dit zal de
oversteekbaarheid op de kruispunten niet noemenswaardig beïnvloeden (0). Denkrichting 4
geeft gemiddeld een afname van 18%12 van het autoverkeer, wat de oversteekbaarheid van
de N201 voor de fiets ten goede komt (+)



Fietsen langs de N201 zal bij Denkrichtingen 1 en 2 op grotere afstand plaatsvinden dan nu,
wat positief wordt beoordeeld (+). Denkrichting 3 is even slecht als de Referentiesituatie:
vrijwel evenveel verkeer op de N201 op 1,00 m afstand. Denkrichting 4 heeft minder verkeer,
maar het fietspad ligt wel pal naast de N201. Deze denkrichting wordt licht positief
beoordeeld (0/+)



Voor wat betreft de positie van de fiets op het onderliggend wegennet wordt dit beoordeeld
door na te gaan wat de groei van het autoverkeer is op het onderliggend wegennet. Hier ligt
de veronderstelling aan ten grondslag dat er niet wordt uitgegaan van een aanpassing van
deze wegen. De effecten ten opzichte van de referentiesituatie op deze categorie wegen zijn:

Tabel B2.5: Intensiteiten (veranderingen in %) op OWN (zijstraten en parallelwegen) rond N201 en
beoordeling
Denkrichting

Zijstraten

Parallelwegen

Eindbeoordeling
verkeersstructuur

D1: 2x2, 100

-

+10% (--)

-17% (+)

D2: 2x2, 80

+2% (0)

-2% (0)

0

D3: 1x2, 80, knelp.

-6% (+)

+11% (--)

-

D4: 1x2, 80

+13% (-)

+58% (--)

--

blokkades

11

Ten opzichte van de huidige situatie is er wel een forse toename van de intensiteit op de N201 in de avondspits:
+22%. Dit betekent dus autonoom veel meer verkeer op de kruispunten, langere cyclustijden en dus ook langere
wachttijden voor de fiets in 2030.
12
De intensiteiten voor Denkrichting 4 zijn gecorrigeerd voor 2030: een autonome groei van 22% en een
gemiddelde afname van het verkeer met 23% in de denkrichting.
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Tabel B2.6: Beoordeling bereikbaarheid fiets
Denkrichting

Kansen

Toename

Oversteek-

Fietsen

Toename

Eindbeoordeling

ontwerp

N201

baarheid

langs

op OWN

fiets

N201

N201

D1, 2x2 100

+

+55%

++

+

-

+

D2, 2x2 80

+

+2%

0

+

0

0/+

D3, 1x2,

0/+

+4%

0

0

-

0

-

-33%

+

0/+

--

0

80+3knp
D4, blokkades

A2. Bereikbaarheid OV
Toetsing van OV is vergelijkbaar met de fiets: ook dit moet ook kwalitatief plaatsvinden. Voor de
bus is er tussen Mijdrecht en Amstelhoek een busstrook in westelijke richting beschikbaar. Ook
zijn er voorzieningen voor de bus op een aantal kruispunten, zoals bij de aansluiting A2 (in één
richting). Het grootste deel moet de bus meerijden met het autoverkeer op de N201 en dat
betekent dat een langere reistijd op de N201 ook de bus treft.
Voor Denkrichting 4 met de blokkades op de provinciegrens, gaan wij ervan uit dat doorgaande
bussen wel kunnen blijven passeren.
Gezien de onzekerheid, waarmee deze beoordeling is omgeven, wordt hier geen zeer goed (++)
of zeer slecht (--) toegepast. De referentiesituatie wordt neutraal beoordeeld.
Tabel B2.7: Toetsingskader bereikbaarheid OV
Grenswaarde

Beoordeling

De positie van het OV kan substantieel verbeteren

+

De positie van het OV blijft waarschijnlijk gelijk

0

De positie van het OV zal waarschijnlijk verslechteren

-

Bij Denkrichting 1 en 2 is er ontwerpopgave hoe de bus bij de N201 gaat halteren: hier moeten
halteplaatsen worden gecreëerd. In Denkrichting 1 heeft de N201 minder aansluitingen en dit zal
effect hebben op de lijnvoering van het OV, onduidelijk is of dit een verslechtering zal betekenen.
In Denkrichting 4 neemt de reistijd voor het autoverkeer weliswaar fors toe, we gaan ervan uit dat
de bus de blokkadepunten op de N201 probleemloos kan passeren. Hierdoor heeft de bus in
Denkrichting 4 vooral profijt van de afnemende intensiteit op de weg.
Score denkrichtingen en beoordeling
Tabel B2.8: Beoordeling bereikbaarheid OV
Denkrichting

Kansen

Index reistijd

ontwerp

N201

Eindbeoordeling

+

D1, 2x2 100

+

+

D2, 2x2 80

+

0/-

0

D3, 1x2, 80+3knp

0/+

-

0

D4, 1x2, blokkades

0/+

+

+
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B. Toetsingscriterium: verbeteren doorstroming autoverkeer
Score denkrichtingen en beoordeling
De kwaliteit van de doorstroming voor autoverkeer wordt bepaald door de beschikbare reistijd op
het traject A4 – A27 in twee richtingen in de avondspits te toetsen. Overigens kunnen de reistijdverhoudingen op onderdelen van het traject een ander beeld laten zien. In het beleid van de
provincie is aangegeven dat de reistijd in de spits mag maximaal 100% langer zijn dan de
ongehinderde reistijd (freeflow genaamd). Voor 2016 is de freeflow-reistijd bepaald op 42
minuten, zowel in westelijke als in oostelijke richting.
Voor het beoordelen van de bereikbaarheid auto worden de volgende grenswaarden gehanteerd.
Tabel B2.9: Toetsingskader bereikbaarheid auto (reistijd)
Norm

Reistijd

Beoordeling

< 150% freeflow

< 63 min

++

Tussen 150% -175% freeflow

63 – 73,5 min

+

Tussen 175% en 200% freeflow

73,5 – 84 min

0

Tussen 200% en 225% freeflow

84 – 94,5 min

-

>225% freeflow

> 94,5 min

--

Score denkrichtingen en beoordeling voor criterium bereikbaarheid auto
Tabel B2.10: Beoordeling denkrichtingen voor criterium bereikbaarheid auto (reistijdverhouding)
Richting oost

Richting west

Eindoordeel
bereikbaarheid

reistijd

Reistijdfactor

beoordeling

reistijd

Reistijdfactor

beoordeling

Freeflow

42

1,0

nvt

42

1.0

nvt

nvt

2016 AS

62

1,47

++

63

1,5

++

++

2030 H

82

1,95

0

67

1,6

+

0/+

40

0,95

++

38

0,90

++

++

68

1,62

+

59

1,40

++

+/++

74

1,76

0

70

1,67

+

0/+

101

2,40

--

121

2,88

--

--

auto

AS
2030 D1,
2x2 100
2030 D2,
2x2 80
2030 D3
1x2, knp
2016 D4
blokkades

C. Toetsingscriterium: verkeersstructuur
De N201 is een Regionale Verbindingsweg met prioriteit 4 (bron DVM sturingsvisie). Daarbij is
het niet de bedoeling dat de N201 gaat functioneren als weg voor het doorgaande verkeer en
een rol overneemt van Rijkswegen. Doorgaand verkeer wordt in dit verband beschouwd als
verkeer tussen A4 en A2 en A2 en A27 (of verder).
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Tabel B2.11: beoordelingskader verkeersstructuur
Geen

N201 trekt
Rijkswegen

substantiële

geringe

merkbaar
effect

N201 verliest
geringe

substantiële

hoeveelheid

hoeveelheid

verkeer (3 –

verkeer (> 6%)

6%) aan

aan

hoeveelheid

hoeveelheid

verkeer (> 6%)

verkeer (3 – 6%)

van

van

--

-

0

+

++

Gemeentelijke

substantiële

geringe

Geen

geringe

substantiële

wegen

hoeveelheid

hoeveelheid

merkbaar

hoeveelheid

hoeveelheid

verkeer (> 20%)

verkeer (5% –

effect

verkeer (5% –

verkeer (>

van

20%) van

(-5 – +5%)

10%) aan

10%) aan

++

+

0

-

--

(0 – 3%)

Wel is het uit overwegingen van verkeersveiligheid en leefbaarheid wenselijk dat de N201 verkeer
overneemt van lokale wegen. In bijlage 1 is hiervoor een afwegingskader ontwikkeld.
Als afwegingskader wordt daarom getoetst of de N201 verkeer overneemt van omliggende
rijkswegen in de omgeving of juist verkeer afstoot, gecombineerd met het aantrekken en afstoten
van verkeer van gemeentelijke wegen. Dit alles ten opzichte van de referentiesituatie.
Voor dit criterium wordt de referentiesituatie per definitie neutraal (0) beoordeeld.
Voor de toetsing worden een aantal relevante intensiteitspunten gekozen op zowel rijkswegen als
gemeentelijke wegen.
Effecten denkrichtingen
In bijlage 3 is een overzicht gemaakt van de verkeersintensiteiten op verschillende wegen. Hierbij
zijn de wegen geclusterd naar:
 De N201 (het Utrechtse deel)


Zijstraten en zijwegen van de N201




Parallelle wegen onderliggend wegennet van de N201
Parallelle snelwegen van de N201, hierbij is gekeken naar de intensiteit op de A9 ter hoogte
van de Amstel

Voor de beoordeling zijn de groeicijfers voor Denkrichting 4 opgehoogd naar 2030.
De effecten ten opzichte van de referentiesituatie op deze categorie wegen zijn:
Tabel B2.12 Score voor verkeersstructuur en beoordeling
Denkrichting

Zijstraten

Parallelwegen

-17% (+)

Parallelle A-

Eindbeoordeling

wegen (A9)

verkeersstructuur

-9% (--)

-

D1: 2x2, 100

+14% (--)

D2: 2x2, 80

+0% (0)

-2% (0)

-1% (0)

0

D3: 1x2, 80, knelpunten

-4% (0)

+11% (--)

-1% (0)

-

D4: 1x2, 80 blokkades

+9% (-)

+58% (--)

+2% (0)

-
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D. Toetsingscriterium: verkeersveiligheid
Het wegontwerp van de huidige N201 is in bijlage 4 getoetst op verkeersveiligheid
E. Verkeersveiligheidseffect N201
Voor de verschillende typen wegen zijn verkeersonveiligheidsfactoren bekend. Hiervoor zijn er
twee bronnen:
1. Verkeersveiligheidseffectbeoordeling (VVE) 2007 – 2009 (RWS-WVL) ernstige ongevallen
naar wegtype
2.

SWOV 2003, risico naar rijsnelheid, ernstige ongevallen naar verkeersprestatie

De risicocijfers van VVE 2007 – 2009 zijn recenter en geven inzicht in de risicocijfers op meer
wegtypen dan die van SWOV 2003. Hiermee kan dus een gedetailleerdere analyse worden
gemaakt en daarom vindt de toetsing plaats met die betreffende risicocijfers. De risicocijfers van
VVE zijn weergegeven in tabel B2.13.
De beoordeling volgens deze risico-methode wordt gecorrigeerd voor de beoordeling van het
ontwerp van de N201. In de huidige situatie voldoet deze niet aan de ontwerprichtlijnen en dat
geldt dus ook voor de Referentiesituatie en Denkrichtingen 3 en 4. Denkrichtingen 1 en 2
impliceren een aanpassing van de weg en hierbij wordt vanuit gegaan dat dit vervolgens
plaatsvindt conform de richtlijnen en dit wordt positief beoordeeld.
De N201 is nu voor het grootste deel een weg met 1x2 rijstroken, maximum snelheid van 80
km/u, waarbij de kruispunten geregeld zijn met verkeerslichten. Globaal gezien geldt voor de helft
van de weglengte binnen de provincie Utrecht een geslotenverklaring voor landbouwvoertuigen,
bromfietsers en fietsers. Voor het andere deel van de weg, waar er geen alternatieve verbinding
is (tussen de westelijke aansluiting A2 en oostelijke provinciegrens), is er wel landbouwverkeer
toegestaan, zie figuur 3.1. Voor een klein deel is sprake van een maximum snelheid van 60
km/uur, bij de risicobepaling wordt hier geen rekening mee gehouden, omdat dit slechts een klein
deel is.
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Tabel B2.13: Risicocijfer op ernstige ongevallen (gemiddelde 2007 - 2009) / verkeersprestatie miljoen
voertuig kilometers), bron Verkeersveiligheidseffectbeoordeling (RWS-WVL)
Wegcategorie
# rijstroken
Intensiteitsklasse
[mvt/etmaal]

Risicocijfers

Autosnelweg

1

<30.000

0,0149

Autosnelweg

1

30.000-60.000

x

Autosnelweg

1

>=60.000

x

Autosnelweg

2

<30.000

0,0081

Autosnelweg

2

30.000-60.000

0,0058

Autosnelweg

2

>=60.000

0,0035

Autoweg, gelijkvloerse kruispunten

1

ALL

0,0138

Autoweg, gelijkvloerse kruispunten

2

ALL

0,0318

Autoweg, gelijkvloerse kruispunten

>2

ALL

0,0733

Weg gesloten voor (brom)fietsers

1

ALL

0,0242

Weg gesloten voor (brom)fietsers

2

ALL

0,0304

Weg gesloten voor langzaam verkeer

1

ALL

0,0200

Weg gesloten voor langzaam verkeer

2

ALL

0,0267

Weg voor alle verkeer

1

ALL

x

Weg voor alle verkeer

2

ALL

x

Voor de bepaling van het risicocijfer wordt voor de huidige situatie 2016, referentie 2030,
Denkrichting 3 en 4 het gemiddelde gekozen tussen weg (1 rijstrook) gesloten voor (brom)fietsers
(risicocijfer: 0,0242) en weg gesloten voor alle langzaam verkeer (0,0200). Het risicocijfer komt zo
uit op 0,0221. De betreffende situaties voldoen echter niet aan het wegontwerp dat in de
richtlijnen wordt aanbevolen; dat betekent dat de risicocijfers hier waarschijnlijk hoger zullen
uitvallen.
Voor Denkrichting 1 (2x2, 100) is sprake van een autoweg met ongelijkvloerse aansluitingen over
de gehele lengte. In de zin van tabel B2.13 heeft deze weg grotendeels de kenmerken van een
autosnelweg, aangezien de aanwezigheid van ongelijkvloerse kruispunten. Echter D1 heeft in
vergelijking met een autosnelweg weer meer aansluitingen en -vooralsnog- gelijkvloerse
aansluitingen bij de A2. Als risicocijfer voor D1 wordt daarom aangehouden:
 50% autosnelweg (2 rijstroken, klasse 30.000 – 60.000): 0,0058 en


50% autoweg (2 rijstroken, gelijkvloerse kruispunten): 0,0318

Dit komt uit op een risicocijfer van 0,01619.
Voor Denkrichting 2 (2x2, 80) is sprake van een geslotenverklaring over de gehele lengte, met
handhaving van de huidige gelijkvloerse kruispunten. Deze weg heeft in de zin van tabel B2.13
de kenmerken van een autoweg (risicocijfer 0,0318).
De gehanteerde uitgangspunten voor de denkrichtingen zijn weergegeven in de onderstaande
tabel, inclusief het bijbehorende risicocijfer.
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Tabel B 2.14: bepalen indexcijfers voor de verschillende denkrichtingen volgens methode VVE
Denkrichting

Type weg

Risico VVE

Risicoindex

Referentie 1x2, 80 km/u, VRI

50% weg gesloten voor (brom)fietsers

0,0221

100

0,01619

73

en 50% weg gesloten voor langzaam
verkeer
D1: 2x2, 100 km/h,

50% Autosnelweg (30.000 – 60.000)

ongelijkvloers

50% Autoweg 2x2

D2: 2x2, 80 km/u, VRI

Autoweg 2x2

0,0318

144

D3: 1x2, 80 km/u + 3

50% weg gesloten voor (brom)fietsers

0,0221

100

knelpunten, VRI

en 50% weg gesloten voor langzaam
0,0221

100

verkeer
D4: 1x2, 80 km/u + blokkades

50% weg gesloten voor (brom)fietsers
en 50% weg gesloten voor langzaam
verkeer

De risico-index voor D1 ligt 17% lager ligt dan voor de huidige situatie en deze is voor
Denkrichting 2 juist 44% hoger.
Tabel B2.15: Bepalen risico-index Verkeersveiligheid N201 en beoordeling
Denkrichting

Index inten-

Risico-

siteit N201

index

Score

Beoordeling)

VVE
Referentie

100

100

100

0

D1

155

73

113

-

D2

102

144

146

--

D3

104

100

104

0

D4

67

100

67

+

Beoordeling denkrichtingen verkeersveiligheid N201
De intensiteiten voor de referentiesituatie en de denkrichtingen zijn opgenomen in bijlage 3. Hier
is ook een index bepaald ten opzichte van de referentiesituatie voor de delen van de N201 die in
de provincie Utrecht liggen. Confrontatie van de intensiteitsindex met de risico-index levert een
score op, die vervolgens is geïndexeerd cijfers levert het volgende resultaat op:
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Tabel B2.16: Totaalbeoordeling Verkeersveiligheid N201
Denkrichting

Beoordeling

Beoordeling

Totaalbeoordeling

ontwerp

risico-index

N201

N201
D1

+

-

0

D2

+

--

0/-

D3

-

0

0/-

D4

--

+

0/-

2. Verkeersveiligheidseffect omgeving N201
De beoordeling van dit aspect loopt parallel aan de beoordeling van punt 3: het aantrekken van
verkeer van autosnelwegen levert een negatief verkeersveiligheidseffect op en het aantrekken
van verkeer van gemeentelijke (erftoegangs-)wegen levert een positief verkeersveiligheidseffect
op (en omgekeerd).
De beoordeling van de verkeersveiligheid in de omgeving van de N201 wordt nagegaan wat de
verschuivingen ten opzichte van de referentiesituatie zijn; deze wordt neutraal (0) beoordeeld.
Beoordeling omgeving N201
Dit levert de volgende resultaten op:
Tabel B2.16: Score en beoordeling voor verkeersveiligheidseffecten omgeving N201
Denkrichting

Zijstraten

Parallelwegen

Parallelle A-

Eindbeoordeling

wegen (A9)

vv omgeving
N201
-

D1: 2x2, 100

+10% (--)

-17% (+)

-9% (--)

D2: 2x2, 80

+2% (0)

-2% (0)

-1% (0)

0

D3: 1x2, 80, knelp.

-6% (0)

+11% (--)

-1% (0)

-

D4: 1x2, 80

+13% (-)

+58% (--)

+2% (0)

-

blokkades

3.

Totaalbeoordeling verkeersveiligheid

Hierbij wordt de beoordeling van de verkeersveiligheidseffecten op de N201 en de omgeving
samengenomen, waarbij de verschillende aspecten even zwaar wegen.
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Tabel B2.17: Totaalbeoordeling verkeersveiligheid
Denkrichting

VV N201

VV omgeving N201

Eindbeoordeling
VV
0/-

D1: 2x2, 100

0

-

D2: 2x2, 80

0/-

0

0

D3: 1x2, 80, knelpunten

0/-

-

-

D4: 1x2, 80 blokkades

0/-

-

-

F.

Toetsingscriterium: robuustheid

Een weg is niet robuust als deze reeds bij kleine fluctuaties in het verkeeraanbod overbelast
raakt. Dit gebeurt als een weg volbelast is en er sprak is van geringe restcapaciteit.
Bij geen of een geringe restcapaciteit op kruispunten of wegvakken wordt de robuustheid van de
variant slecht/matig beoordeeld en bij een ruime restcapaciteit is de robuustheid goed.
Om te komen tot een beoordeling van de denkrichtingen is voor dit criterium gekeken naar de
mate waarin knelpunten voorkomen in de verkeersafwikkeling en of hier een verbetering optreedt
ten opzichte van de Referentiesituatie 2030. Hiermee loopt de beoordeling gelijk op met die van
verkeersafwikkeling auto, zie tabel B2.9
Tabel B2.18: Score robuustheid en beoordeling denkrichtingen
Situatie

Punten

D1: 2x2, 100

D2: 2x2, 80

D3: 1x2, 80+knp

D4: knip
2016

Knelpunt opgelost

2

3 (6)

0 (0)

2 (4)

0

Knelpunt verminderd

1

1 (1)

4 (4)

1 (1)

2 (2)

Knelpunt gelijk

-1

1 (-1)

3 (-3)

3 (-3)

2 (-2)

Knelpunt groter

-2

2 (-4)

0 (0)

1 (-2)

2 (-4)

Knelpunt nieuw

-2

0

0 (0)

1 (-2)

3 (-6)

Score

2

1

-2

-10

Beoordeling

0/+

0

-

--

Overzicht van de beoordeling
Tabel B2.18: Overzicht beoordeling denkrichtingen voor verkeersaspecten
Denkrichting

D1: 2x2, 100

D2: 2x2, 80

D3: 1x2, 80+knp

D4:
knips

A. Bereikbaarheid auto

0/+

0

-

--

- A1. Bereikbaarheid fiets

+

0/+

0

0

- A2. Bereikbaarheid OV

+

0

0

+

++

+/++

0/+

--

B. Doorstroming auto
C. Verkeersstructuur

-

0

-

-

D. Verkeersveiligheid

0/-

0

-

-

E. Robuustheid

0/+

0

-

--
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Verkeersintensiteiten

De hier gepresenteerde verkeerscijfers betreffen de avondspits. Deze zijn berekend met het
dynamisch verkeersmodel N201. Voor een toelichting op de opbouw van dit model wordt
verwezen naar de Verkeersstudie N201 (RH-DHV).
De volgende situatie zijn doorgerekend en worden in de tabellen gepresenteerd:
 2016, basisjaar


2016 D4, denkrichting 4 doorgerekend voor het jaar 2016




2030 H, Referentiesituatie 2030 volgens het hoge scenario
2030 D1, denkrichting 1 doorgerekend voor het planjaar 2030 (hoog scenario)



2030 D2, denkrichting 2 doorgerekend voor het planjaar 2030 (hoog scenario)



2030 D1, denkrichting 3 doorgerekend voor het planjaar 2030 (hoog scenario)

De denkrichtingen betreffende de volgende maatregelen:
D1. 2x2 rijstroken, snelheid 100 km/u met ongelijkvloerse kruispunten;
D2. 2x2 rijstroken, snelheid 80 km/u kruispunten met verkeerslichten VRI’s;
D3. Conform de huidige situatie maar met aanpakken knelpunten;
D4. Conform de huidige situatie, maar met een knip (blokkade voor het autoverkeer) op twee
locaties op de provinciegrens.
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Verkeersintensiteit avondspits en index ten opzichte van 2016:
Wegvak

2016

2016 D4

Index

2030
Ref

Index

N201 Fietskrul Uithoorn

2.100

1.470

70

2.630

125

N201 Amstelhoek

1.550

0

0

1.900

123

N201 Hotel Mijdrecht

1.830

1.660

91

2.110

115

N201 V'veense Plassen

2.260

2.270

100

2.740

121

N201 Adam-Rijnkanaal

2.360

2.040

86

2.940

125

N201 Vecht

1.870

680

36

2.330

125

N201 Intratuin

1.480

150

10

1.880

127

Diependaalseweg we

1.130

1.150

102

1.370

121

TOTAAL N201 PU

9.870

6.650

67

12.020

122

N196 oost - Uithoorn

1.020

1590

156

1.250

123

930

780

84

940

101

Hofland - Mijdrecht
Veenweg - Mijdrecht

580

550

95

650

112

1.190

1.140

96

1.550

130

Hoofdweg

250

250

100

250

100

Herenweg zuid

820

860

105

890

109

N212

Herenweg noord
Aansluiting A2 west
A2
Aansluiting A2 oost

590

600

102

560

95

1.870

1.800

96

2.230

119

16.000

15.900

99

19.300

121

1.260

1.320

105

1.510

120

Rijksstraatweg (Lsloot)

210

210

100

210

100

N402 (Loenen)

800

1.500

188

990

124

Singel BP (Vreeland)

210

210

100

230

110

Raadhuislaan (Vreeland)

80

80

100

70

88

N523 (Kijkuit)

480

610

127

520

108

Kortenhoefsedijk

370

20

5

440

119

Zuidereinde

640

670

105

770

120

Draaibrug

450

630

140

430

96

8.620

9.700

113

9.750

113

580

1.300

224

600

103

280

270

96

330

118

60

21

35

60

100

270

290

107

270

100

1.190

1.881

158

1.260

106

11.500

11.700

102

16.200

141

Totaal aansluitende wegen
(excl A2+aansluitingen)
Maximalaan Zijdelmeer
Industrieweg (Mijdrecht)
Poeldijk (Waverveen)
Kerklaan (V'veen)
Totaal parallelwegen
A9 Amstel
A1 Vecht

14.300

14.500

101

21.200

148

A12 Harmelen

15.000

15.000

100

16.300

109

Totaal parallelle snelwegen

40.800

41.200

101

53.700

132
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Verkeersintensiteit avondspits en Index ten opzicht van 2030 Hoog
Wegvak

2030
Ref

2030 D1

Index

2030 D2

Index

2030 D3

Index

N201 Fietskrul Uithoorn

2.630

4.060

154

2.930

111

2.790

106

N201 Amstelhoek

1.900

3.900

205

2.030

107

2.150

113

N201 Hotel Mijdrecht

2.110

3.250

154

2.200

104

2.150

102

N201 V'veense Plassen

2.740

4.200

153

2.800

102

2.970

108

N201 Adam-Rijnkanaal

2.940

3.700

126

2.950

100

2.950

100

N201 Vecht

2.330

3.590

154

2.340

100

2.340

100

N201 Intratuin

1.880

2.930

156

1.810

96

1.810

96

Diependaalseweg we

1.370

1.720

126

1.510

110

1.510

110

12.020

18.640

155

12.320

102

12.560

104

1.250

1.240

99

1.220

98

620

50

940

1.030

110

990

105

790

84

TOTAAL N201 PU
N196 oost - Uithoorn
Hofland - Mijdrecht
Veenweg - Mijdrecht
N212

650

560

86

650

100

530

82

1.550

1.700

110

1.670

108

1.790

115

Hoofdweg

250

300

120

250

100

290

116

Herenweg zuid

890

1.020

115

910

102

890

100

Herenweg noord
Aansluiting A2 west
A2
Aansluiting A2 oost

560

700

125

580

104

600

107

2.230

2.680

120

1.990

89

2.220

100

19.300

18.700

97

19.300

100

19.200

99

1.510

1.990

132

1.550

103

1.550

103

Rijksstraatweg (Lsloot)

210

210

100

210

100

210

100

N402 (Loenen)

990

1.220

123

990

100

980

99

Singel BP (Vreeland)

230

230

100

230

100

230

100

Raadhuislaan
(Vreeland)
N523 (Kijkuit)

70

70

100

70

100

70

100

520

520

100

530

102

530

102

Kortenhoefsedijk

440

520

118

440

100

440

100

Zuidereinde

770

730

95

670

87

670

87

Draaibrug

430

700

163

540

126

540

126

9.750

10.750

110

9.950

102

9.180

94

600

400

67

580

97

630

105

330

300

91

310

94

490

148

60

1

2

60

100

10

17

270

340

126

290

107

270

100

1.260

1.041

83

1.240

98

1.400

111

16.200

14.800

91

16.100

99

16.100

99

Totaal aansluitende
wegen (excl A2 en
aansl)
Maximalaan Zijdelmeer
Industrieweg (Mijdrecht)
Poeldijk (Waverveen)
Kerklaan (V'veen)
Totaal parallelwegen
A9 Amstel
A1 Vecht

21.200

22.000

104

22.500

106

22.440

106

A12 Harmelen

16.300

16.300

100

16.300

100

16.300

100

Totaal par snelwegen

53.700

54.100

101

54.900

102

54.840

102
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Bijlage 4

Toetsing wegontwerp N201 op
verkeersveiligheid

Op basis van de richtlijnen van de CROW, aangevuld met de richtlijnen van de Provincie ZuidHolland, is de bestaande situatie nader beschouwd. Geconcludeerd kan worden dat de huidige
situatie op diverse onderdelen niet voldoet aan de hierboven aangegeven richtlijnen en in
sommige gevallen leidt tot onveilige situaties. Hieronder is een korte opsomming gegeven van
enkele opvallende zaken.
Mijdrechtse Zuwe


Obstakelvrijeruimte tussen rijbaan en fietspad is te smal (obstakelvrijeruimte moet standaard
6,00 meter zijn met een minimum van 4,50 meter afhankelijk van bijzondere
omstandigheden)

Kruispunt Mijdrechtse Zuwe - Middenweg
 Tussen fietspad en rijbaan is geen obstakelvrijeruimte aanwezig


In het fietspad na de oversteek zit een haakse hoek.




Het fietspad sluit te snel aan op de Middenweg
Opstel vak voor linksaf is aan de korte kant (23 m)

Tankstation Mijdrechtse Zuwe
 Toerit vanuit het tankstation is niet aanwezig


Opstel vak voor linksaf is aan de korte kant (23 m) (Afmeting linksaf op hoofdweg rechte stuk
is 65 m met 10 m tot de bocht en 35 m schuin echter het is beter het opstel vak korter te
maken dan helemaal weg te laten)

Kruispunt Hofland


Verkeer komt met een te hoge snelheid op het kruispunt aan waardoor er met deze



bochtstralen een onveilige situatie ontstaat.
Vlak na het kruispunt is en een boerenpad dat aansluit op de N201 zonder dat hier
voorzieningen voor zijn getroffen

Kruispunt Veenweg N201


Aansluiting parallelweg richting Waverveense Zijweg is te scherp, er is geen opstelruimte
beschikbaar waardoor het fietsverkeer belemmerd wordt.

Aansluiting A2


De voor rechtsafstrook is de uitbuiging te scherp deze moet 1:10 zijn

Kruispunt Binnenweg N201


Aansluiting fietspad op de Binnenweg is niet veilig

N201 tussen Zijldijk en Rotonde Kortenhoef


Tussen de vluchthavens en fietspad ontbreekt de obstakelvrijezone en is ook geen beveiliging
aanwezig

Provincie Utrecht - N201 toekomstvast
(fase 1) 1.9 Memorandum natuur
13 november 2018
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding project

De provinciale weg N201 kent al jaren grote doorstromingsproblemen op verschillende
wegvakken. Het is daarmee een van de grootste doorstromingsknelpunten in de provincie Utrecht.
Dit heeft te maken met de groei van de mobiliteit en de ruimtelijke en economische activiteiten in
het invloedsgebied van deze weg. De Provincie Utrecht blijft de komende jaren inzetten op het
maximaliseren van de capaciteit en doorstroming. Vandaar dat Provincie Utrecht heeft besloten
om het programma ‘Toekomst N201’ op te starten. Dit om de toekomstbestendigheid van de N201
te onderzoeken en alle toekomstige en al lopende projecten te coördineren vanuit het programma.

Figuur 1.1: De N201 loopt van Zandvoort tot Hilversum. Het Utrechtse deel is 16,3 kilometer lang en loopt
vanaf het aquaduct bij Amstelhoek tot net voorbij Vreeland.

In dit memorandum worden de effecten van de denkrichtingen op natuur beschreven.
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Beschrijving denkrichtingen

In deze paragraaf beschrijven we de vier gekozen denkrichtingen met de bijbehorende
uitgangspunten.
Denkrichting 1: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 100 km/u

Figuur 1.2: Tracé van denkrichting 1

Figuur 1.3: Principe dwarsprofiel van een autoweg

De N201 wordt tussen de A4 en de A27 opgewaardeerd tot een weg met 2 rijbanen met elke
rijbaan 2 rijstroken (in het vervolg spreken we van 2x2 rijstroken) en een wettelijke
maximumsnelheid van 100 km/u. In deze denkrichting krijgt het tracé de status van autoweg. Het
aquaduct bij Amstelhoek wordt ook uitgevoerd als een weg met 2x2 rijstroken. Er komt een
nieuwe wegverbinding tussen de N201 en de A27 ten zuiden van Hilversum. De S-bocht op de
N201 bij de kern Mijdrecht wordt vanaf het aquaduct bij Amstelhoek gestrekt.
Op de N201 komen nieuwe (hoge) bruggen met 2x2 rijstroken, waardoor er geen brugopeningen
noodzakelijk zijn. Alle aansluitingen met de N201 worden ongelijkvloers. Op de kruispunten met
de toe- en afritten is modelmatig vooralsnog uitgegaan van voorrangskruispunten.
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Er zijn in deze denkrichting geen aanpassingen meegenomen voor de aansluitingen van de N201
met de A4 en met de A2. Er is in dit stadium van het onderzoek nog niet onderzocht welke
kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten noodzakelijk is.

Figuur 1.4: Voorbeeld van een 2x2 autoweg (N50 Ens, bron: wegenwiki.nl)

Denkrichting 2: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u

Figuur 1.5: Tracé van denkrichting 2
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Figuur 1.6: Principe dwarsprofiel van een weg met geslotenverklaring

De capaciteit op de N201 wordt tussen het aquaduct Amstelhoek en de N402 vergroot door het
realiseren van een weg met 2x2 rijstroken. De wettelijke maximum snelheid blijft 80 km/u. De
N201 krijgt de status van weg met geslotenverklaring. Dat betekent dat langs het hele tracé een
parallelweg komt. Het aquaduct bij Amstelhoek blijft 1x2 rijstroken. De S-bocht op de N201 bij
Mijdrecht wordt gestrekt. Op de N201 komt een nieuwe hoge brug bij de Vinkeveense Plassen,
waardoor hier geen brugopeningen meer noodzakelijk zijn. Op de kruispunten waar de N201
wordt verbreed van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken zijn alleen de rechtdoorgaande stroken op
de N201 ook uitgevoerd met 2 rijstroken per rijrichting. Er is in dit stadium van het onderzoek nog
niet onderzocht welke kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten
noodzakelijk is.
Denkrichting 3: 1x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u en oplossen knelpunten

Figuur 1.7: Tracé van denkrichting 3
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Op de N201 blijft de wettelijke maximum snelheid 80 km/u. De status van de weg blijft verder
hetzelfde als in de huidige situatie. De S-bocht op de N201 bij Mijdrecht (Hofland) wordt gestrekt,
waarbij de bochtafsnijding enkel bij Mijdrecht plaatsvindt en niet wordt doorgetrokken tot Uithoorn.
Het aquaduct bij Amstelhoek blijft een rijbaan met 1x2 rijstroken. Op de kruispunten waar de N201
wordt verbreed van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken zijn alleen de rechtdoorgaande stroken op
de N201 ook uitgevoerd met 2 rijstroken per rijrichting. Er is in dit stadium van het onderzoek nog
niet onderzocht welke kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten
noodzakelijk is.

Figuur 1.8: Voorbeeld van een 1x2 weg

Denkrichting 4: afwaarderen weg met fysieke wegafsluitingen

Figuur 1.9: Tracé van denkrichting 4
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In denkrichting 4 blijft de N201 1x2 rijstroken houden. De enige aanpassing is dat de N201 fysiek
wordt afgesloten bij het aquaduct Amstelhoek en tussen de N523 en Kortenhoef. Bij deze
wegafsluitingen (zogenaamde ‘knippen’) kan het wegverkeer niet doorrijden. De status van de
weg blijft verder hetzelfde als in de huidige situatie. De locaties van de ‘knippen’ zijn gekozen in
de buurt van de provinciale grenzen. Op het oostelijke deel van de N201 is de ‘knip’ echter dichter
bij Hilversum geplaatst om de verbinding met de N523 richting de A2 in stand te houden.

Figuur 1.10: Voorbeelden van fysieke wegafsluitingen voor
autoverkeer

1.3

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op de Aanpak Duurzaam GWW en instrumenten binnen de aanpak.
Vervolgens zal na een algemene toelichting over de Omgevingswijzer de toepassing van dit
instrument voor het project N201 beschreven worden. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitkomsten per
denkrichting. Hoofdstuk 4 sluit af met een samenvatting en doorkijk naar de vervolgstappen.

2 Wettelijk en beleidsmatig kader
2.1

Inleiding

Ruimtelijke plannen dienen altijd vooraf te worden getoetst aan het landelijk wettelijk kader en het
provinciaal beleidskader. De toetsingscriteria voor natuur waarop de denkrichtingen zijn
beoordeeld zijn afgeleid van het landelijk of provinciaal beleid. Zie paragraaf 2.2 voor een
toelichting erop.

2.2

Nationaal beleid

2.2.1

Wet natuurbescherming algemeen

De Wet natuurbescherming (Wnb) is het wettelijke stelsel voor natuurbescherming van Natura
2000-gebieden, flora en fauna (soorten) en houtopstanden1. Hierbij zijn de oude
Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet), de Flora- en faunawet (FF-wet) en de Boswet opgegaan
in de Wnb. Dit is gedaan door deze in één integrale wet op te nemen met een onderdeel
1

Het onderdeel houtopstanden is geen onderdeel van dit memorandum
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gebiedenbescherming, soortenbescherming en houtopstanden. In de Wnb is de Europese
regelgeving als uitgangspunt genomen.
Het beschermingsregime gaat uit van het “nee, tenzij-principe“. Dit betekent dat de bepalingen
voor gebieds-, soorten- en houtopstandenbescherming zoals genoemd in de Wnb, verboden zijn.
Dit memorandum gaat alleen in op gebieds- en soortenbescherming en niet op houtopstanden.
Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht is voor de meeste ruimtelijke ingrepen het
bevoegd gezag voor het verlenen van toestemming door middel van een vergunning, ontheffing of
vrijstelling.
2.2.2

Wet natuurbescherming onderdeel gebieden

In de Wnb zijn bepalingen opgenomen ter bescherming van natuurgebieden. Het heeft betrekking
op gebieden die op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn aangewezen als ‘speciale
beschermingszones’ (oftewel Natura 2000-gebieden). Dit is opgenomen in artikel 2.1 van de Wnb.
De bevoegdheid tot aanwijzing en begrenzing van Natura 2000-gebieden ligt bij het ministerie van
LNV.
De doelstelling van de Vogel- en Habitatrichtlijn is om de speciale beschermingszones voor
leefgebieden van vogels en de speciale beschermingszones voor de natuurlijke habitats en
habitats van soorten in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen. Voor
elk individueel gebied geldt in elk geval een behoudsdoelstelling. De uitwerking van
instandhoudingsdoelstellingen geschiedt vervolgens per Natura 2000-gebied in de
beheerplannen.
In artikel 2.7 van de Wnb is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning projecten te
realiseren of andere handelingen te verrichten die negatief inwerken op instandhoudingsdoelen
voor een Natura 2000-gebied. Het verbod is van toepassing als de kwaliteit van natuurlijke
habitats of de habitats van soorten kunnen verslechteren of een significant verstorend effect
kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.
Voor een project of andere handeling is een vergunning nodig als deze de kwaliteit van de
natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied mogelijk verslechteren of mogelijk een
significant verstorend effect hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.
In artikel 2.8 van de Wnb is benoemd dat voor dergelijke plannen/projecten een passende
beoordeling nodig is van de gevolgen voor het gebied. De passende beoordeling beschrijft de
gevolgen van het plan/project voor het Natura 2000-gebied, rekening houdend met de
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Het gaat om instandhoudingsdoelstellingen uit de
Vogel- en Habitatrichtlijn die zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000gebied.
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Wet natuurbescherming onderdeel soorten

In de Wnb zijn bepalingen opgenomen voor de bescherming van in het wild levende dier- en
plantensoorten. Het gaat onder meer om soorten die in Nederland, maar ook in Europa in hun
voortbestaan worden bedreigd. De Wnb kent drie beschermingsregimes:


Vogels: het gaat hier om alle inheemse vogels in hun natuurlijk verspreidingsgebied. Ze zijn
beschermd in de EU via de Vogelrichtlijn



Europees beschermde dieren en planten: het gaat hier om alle inheemse dieren en planten.



Ze zijn beschermd in de EU via de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn
Nationaal beschermde dieren en planten: het gaat hier om de soorten, die niet onder de
reikwijdte van de Vogel- of Habitatrichtlijn vallen. Deze soorten zijn wel nationaal beschermd

Onder de Wnb is een aantal algemene soorten amfibieën en zoogdieren beschermd onder de
categorie “Nationale soorten”, zoals gewone pad, bruine kikker en konijn. Provincie Utrecht heeft
deze soorten bij verordening “vrijgesteld” van de ontheffingsplicht (Provinciaal Ruimelijke
Verordening van de provincie Utrecht, 2016a). Dit betekent dat voor vrijgestelde soorten geen
ontheffing nodig is voor werken gericht op ruimtelijke inrichting en ontwikkeling en beheer en
onderhoud. Vrijgestelde soorten zijn daarom niet meegenomen in deze effectenstudie.
De zorgplicht (zie artikel 1.11 van de Wnb) onder de Wnb ziet op zowel gebieds- als
soortenbescherming. De zorgplicht houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs
kan vermoeden dat, door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt,
achterwege laat, de gevolgen voorkomt of zoveel mogelijk beperkt. Hiermee biedt de
zorgplichtbepaling bescherming aan Natura 2000-gebieden, planten, dieren en hun directe
leefomgeving.
Per beschermingsregime is bepaald welke verboden er gelden en onder welke voorwaarden
ontheffing of vrijstelling kan worden verleend door het bevoegd gezag. De bepalingen zijn
samengevat in tabel 2.1. De bepalingen voorzien in een bescherming van verblijfplaatsen,
evenals de bescherming tegen verstorende invloeden.
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Tabel 2.1. De verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming, onderdeel soorten

Verbodsbepaling

A

B

C

D

E

Vogels/

Dieren

Planten

Dieren

Planten

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn

Habitatrichtlijn/

(‘nationaal’)

(‘nationaal’)

Bonn/Bern

Bonn/Bern

Dieren of planten:
Doden of vangen

3.1.1

3.5.1

Storen / verstoren

3.1.4 (tenzij

3.5.2

3.10.1.a

3.1.5)
Plukken, verzamelen, afsnijden,

3.5.5

3.10.1.c

ontwortelen of vernielen
Onder zich hebben of vervoeren

3.2.6

3.6.2

3.6.2

Plaatsen:
Vernielen, beschadigen of

3.1.2

wegnemen nesten
Beschadigen of vernielen

3.5.4

Beschadigen of vernielen

3.10.1.b
(vaste vp)

voortplantingsplaatsen
3.1.2

3.5.4

rustplaatsen

3.10.1.b
(vaste rp)

Eieren:
Vernielen (of –Vrl- beschadigen)

3.1.2

3.5.3

Rapen

3.1.3

3.5.3

Onder zich hebben

3.1.3

Toelichting:


Codes verwijzen naar wetsartikelen Wet natuurbescherming



Oranje

verbodsbepaling geldt alleen wanneer sprake is van opzet



Rood

verbodsbepaling geldt in alle gevallen, ook wanneer geen sprake is van opzet

2.2.4

Wet natuurbescherming PAS (stikstofdepositie)

Het ministerie van Economische Zaken (inmiddels ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) heeft een programmatische aanpak geïntroduceerd voor stikstofdepositie
op Natura 2000-gebieden. De regelgeving over de programmatische aanpak stikstof is
opgenomen in het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming.
Stikstofdepositie is een belangrijk onderwerp bij de besluitvorming over plannen en projecten,
omdat in veel Natura 2000-gebieden overbelasting van stikstofdepositie een probleem is voor de
realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstof gevoelige natuur in die
gebieden.
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Het PAS beoogt een oplossing te bieden voor dit probleem. Het PAS verbindt ecologie met
economie. Het doel is het beschermen en ontwikkelen van kwetsbare, voor stikstof gevoelige
natuur, terwijl tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk blijven. Het programma bevat
hiertoe maatregelen die leiden tot een afname van stikstofdepositie (bronmaatregelen) en
maatregelen die leiden tot een versterking van de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden
(herstelmaatregelen). Op termijn voorziet het programma met deze gebiedsspecifieke
maatregelen in de verwezenlijking van de instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstof
gevoelige natuur in Natura 2000-gebieden en in de tussenliggende tijd in het voorkomen van
verslechtering. Het PAS is als zodanig en per gebied passend beoordeeld (via gebiedsanalyses).

2.3

Provinciaal beleid

2.3.1

Algemeen

Het provinciaal natuurbeleid is uitgewerkt in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (PRS, 2013), de
natuurvisie (Provincie Utrecht, 2016b) en de natuurvisie met supplement biodiversiteit (Provincie,
2016c). Zie voor een verdere toelichting paragraaf 2.2.2 t/m 2.2.4.
2.3.2

Natuurvisie provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een natuurvisie opgesteld. In deze visie staat hoe de provincie de
invulling van het natuurbeleid ziet. De uitgangspunten in de visie hebben betrekking op natuur,
biodiversiteit, realisatie van nieuwe natuur en monitoring. De belangrijke pijlers in de visie zijn:



Natuur in een robuust netwerk
Natuur met kwaliteit



Beleven en betrekken




Samen naar duurzame financiering en benutting
De balans bewaken

2.3.3

Natuurvisie provincie Utrecht, supplement biodiversiteit

De provincie heeft voor onderdeel soorten een extra supplement (Provincie Utrecht, 2016c) bij de
Natuurvisie (2016b) gevoegd met betrekking tot biodiversiteit. Het bevat een uitwerking van het
actieve soortenbeleid voor de provincie Utrecht Het doel van het actieve soortenbeleid is het
duurzaam in stand houden van alle in Utrecht van nature voorkomende soorten planten en dieren.
Het beleid richt zich daarbij op het behoud en herstel van de voor die soorten benodigde
levensomstandigheden. Dit speciaal op een selectie van in de provincie Utrecht van nature
voorkomende soorten. Deze selectie betreft soorten die in de provincie Utrecht in belangrijke mate
meer vertegenwoordigd zijn dan op grond van de oppervlakte verwacht zou worden. In eerste
instantie is realisatie van nieuwe natuur voorzien in het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
Daarbinnen en daarbuiten streeft de provincie Utrecht naar een gezamenlijke aanpak in
natuurparels voor soorten die kenmerkend zijn voor de Utrechtse natuur.
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Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) is een netwerk
van natuurgebieden waarmee de biodiversiteit behouden en versterkt wordt. Het NNN is
planologisch beschermd en is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028
(PRS). Dit beschrijft wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn binnen het Natuurnetwerk
Nederland (NNN). De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) bevat kaders, die de gemeenten
in hun ruimtelijke ordeningsdocumenten moeten toepassen.
In het NNN geldt het 'nee, tenzij'-principe. Dat betekent dat ingrepen met significante effecten op
wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN zijn verboden, tenzij er geen reële alternatieven
zijn en sprake is van groot openbaar belang. Effecten dienen zo goed mogelijk te worden
gemitigeerd, resterende effecten moeten worden gecompenseerd.
2.3.5

Weidevogelkerngebieden

Voor de weidevogels heeft Provincie Utrecht weidevogelkerngebieden aangewezen. Bij deze
vogels is ook binnen de provincie Utrecht sprake van een, zich steeds verder voortzettende,
negatieve ontwikkeling. De kerngebieden voor deze vogels zijn bekend. Naast een goed beheer
van deze gebieden zijn ook ruimtelijke aspecten als openheid, rust en goede inrichting zijn voor
weidevogels van groot belang. Ontwikkelingen waarbij deze aspecten worden aangetast zijn
derhalve onwenselijk. Hierbij kan gedacht worden aan de aanleg van wandel- en fietspaden,
uitbreiding van bebouwing etc. Voor de weidevogels vraagt de provincie aan gemeenten in hun
planvorming en bij het toestaan van activiteiten in en nabij deze gebieden, rekening te houden met
de effecten op weidevogels. De provincie monitort deze ontwikkelingen (Provincie Utrecht,
2016b).
2.3.6

Groene contouren

De Groene Contour betreft de bescherming van gebieden in het landbouwgebied. Het is een
gebied van 3000 hectare waar provincie Utrecht het realiseren van natuur door derden faciliteert
(Provincie Utrecht, 2017). Het is planologisch beschermd en is opgenomen in de Provinciale
Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS). Zolang de nieuwe natuur hier niet is gerealiseerd
biedt de provincie ruimte om het bestaande gebruik voort te zetten, maar wilt voorkomen dat
grootschalige ontwikkelingen de realisatie van nieuwe natuur onmogelijk maken. In het
studiegebied van de N201 zijn geen gebieden aanwezig die binnen de Groene contour vallen.
Ze zijn wel in de nabijheid aanwezig, langs de A22.
2.3.7

Waterparels

Binnen de provincie Utrecht zijn op basis van het voorkomen van bijzondere soorten 25
waterparels, ook wel ‘ecologisch waardevolle wateren’ geïdentificeerd. Deze gebieden met hoge
potenties op het gebied van waternatuur en – kwaliteit liggen deels binnen en deels buiten de
begrenzing van het NNN en Natura 2000.

2
Dit memorandum gaat verder niet in op mogelijke effecten van de toekomstvisie N201 op gebieden in en bij de
Groene contour.
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Provincie Utrecht zet zich in om de kwaliteiten van deze waterparels te beschermen en hun
potentiële waarden te verwezenlijken (Provincie Utrecht, 2017). In het studiegebied van de N201
zijn waterparels aanwezig, namelijk tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Vreeland3.

3 Methode
3.1

Toelichting

In dit hoofdstuk volgt een toelichting op de wijze van effectbeoordeling van de vier denkrichtingen
op natuur en ten opzichte van de referentiesituatie (2030). De referentiesituatie is de huidige
situatie van het plangebied en omgeving inclusief ontwikkelingen die hier plaatsvinden tot en met
2030. Ook als geen sprake is van aanpassing van de N201. De effectbeoordeling van de
denkrichtingen per criterium (zie paragraaf 3.2) gebeurt in dit memorandum op basis van de
onderstaande 5-puntsschaal (een systeem van plussen en minnen):
Score

Beoordeling

++

Zeer positief effect

+

Positief effect

0

Nihil of neutraal effect

-

Licht negatief effect

--

Zeer negatief effect (Significant en/of permanent negatief
effect)

De scores behelzen een combinatie van een effecteninschatting, rekening houdend met
mitigerende maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te beperken. De mogelijkheden
zijn onderdeel van de effectenanalyse aan de hand van de vijfpuntsschaal (zie paragrafen 3.2.23.2.4).

3.2

Toetsingscriteria

3.2.1

Algemeen

Ruimtelijke plannen dienen altijd vooraf te worden getoetst aan het landelijke en provinciaal kader.
Dit komt terug in de vier toetsingscriteria, die zijn afgeleid van het landelijk of provinciaal beleid.
De wijze van beoordeling per toetsingscriterium volgt in paragraaf 3.2.2 t/m 3.2.5.
Tabel 3.1 bevat een overzicht van de toetsingscriteria voor de effectenanalyse. Aan de hand van
deze criteria worden de effecten van de denkrichtingen op natuur beoordeeld. De criteria hebben
een onderverdeling in deelaspecten. Een totaaloordeel van het criterium komt tot stand door de
gemiddelde score te bepalen op basis van de score van elk deelaspect.

3

Dit memorandum gaat verder niet in op mogelijke effecten van de toekomstvisie N201 op Waterparels.
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Tabel 3.1: Toetsingscriteria (aan de hand van deelaspecten) voor de vier denkrichtingen
Criterium

Deelaspecten

Provinciaal of landelijk beleid

Natura 2000-gebieden Wet

Stikstofdepositie

Landelijk

natuurbescherming

Geluidsverstoring

Soortenbescherming Wet

Alle soortgroepen

Landelijk

Natuurnetwerk Nederland

Zes toetsingsaspecten

Provinciaal

Biodiversiteit

Weidevogels en icoonsoorten

Provinciaal

natuurbescherming

3.2.2

Gebiedsbescherming Wnb (Natura 2000)

Arcadis (2018)4 heeft ten behoeve van de toekomstvisie van de N201 van de provincie Utrecht
een quickscan natuur uitgevoerd. De uitkomst voor Natura 2000-gebieden is dat Arcadis
(significant) negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie en geluidsverstoring niet uitsluit.
Daarom zijn stikstof en geluid de toetsingsaspecten. De toelichting per score volgt in tabel 3.2.
Tabel 3.2: Wijze van toetsing aan gebiedenbescherming op basis van een 5-puntsschaal
Score*

Beoordeling*

++

Zeer positief effect

Toelichting criterium
De denkrichting heeft een dermate positief effect op
instandhoudingsdoelstellingen dat het wezenlijk zal bijdragen aan
kwaliteitsverbetering van habitattypen en/of soorten (door inpassing t.b.v.
natuur).

+

Positief effect

0

Nihil of neutraal

De denkrichting leidt niet tot aantasting van instandhoudingsdoelstellingen

effect

van habitattypen en/of soorten (door inpassing t.b.v. natuur).

Licht negatief

De denkrichting leidt tot negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen

effect

van habitattypen en/of soorten, maar significant negatieve effecten zijn er niet

De denkrichting heeft een positief effect op instandhoudingsdoelstellingen
van habitattypen en/of soorten (door inpassing t.b.v. natuur).

-

(door inpassing t.b.v. natuur).
--

Zeer negatief

De denkrichting leidt mogelijk tot significant negatieve effecten op één of

effect (significant)

meer instandhoudingsdoelstellingen van kwalificerende habitattypen en/of
leefgebieden van kwalificerende soorten (ondanks inpassing t.b.v. natuur).

* In bepaalde gevallen is een gecombineerde score gegeven van de effecten van het criterium op natuur. Dat
betekent dat het niet mogelijk was de score verder te specificeren. In dat geval leidt het oordeel bijvoorbeeld tot
geen effect / licht negatief effect. Als het effect onbekend is, zoals bij het ontbreken van onderzoeksgegevens, is
er geen score toegekend.

Voor activiteiten met stikstofdepositie tot gevolg kan een meldings- of vergunningsplicht gelden. In
de Regeling PAS zijn de spelregels voor het indienen van een melding of vastgelegd. De grens
voor een vergunningsplicht ligt op 1,0 mol per hectare per jaar. Deze grenswaarde is afhankelijk
van de nog beschikbare ontwikkelruimte per Natura 2000-gebied. In het dichtstbijzijnde Natura
2000-gebied Oostelijke Vechtplassen is te weinig ontwikkelruimte beschikbaar. In dat geval wordt
4

Deze studie was onderdeel van het totaalplan en niet op basis van de vier denkrichtingen.
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de grenswaarde voor een gebied aangepast van 1,00 naar 0,05 mol per hectare per jaar.
Daarmee is dit ook het toetsingscriterium. Bij waarden beneden de 0,05 mol per hectare per jaar
is geen sprake van een vergunningsplicht en daarmee ook niet van negatieve effecten op Natura
2000-doelen. Daarboven is wel sprake van een negatief effect. Omdat het niet duidelijk is of wel
voldoende ontwikkelruimte beschikbaar is in de toekomst en dit wel vergund kan worden, zijn alle
waarden boven 0,05 mol per hectare per jaar mogelijk significant negatief.
3.2.3

Soortenbescherming Wnb

Arcadis (2018) heeft ten behoeve van de toekomstvisie van de N201 van de provincie Utrecht een
quickscan natuur uitgevoerd. De uitkomst voor beschermde soorten is dat Arcadis (permanent)
negatieve effecten, zoals aantasting van verblijfplaatsen van beschermde soorten, niet uitsluit.
Daarom zijn alle in Nederland voorkomende soortgroepen (flora, vogels, vleermuizen, overige
zoogdieren, amfibieën, reptielen, vlinders, libellen en overige ongewervelden) de deelaspecten
(maar alleen als ze voorkomen binnen de invloedssferen van het plan) voor dit criterium. De
toelichting per score volgt in tabel 3.3.
Tabel 3.3 Wijze van toetsing aan soortenbescherming op basis van een 5-puntsschaal
Score

Beoordeling

++

Zeer positief effect

Toelichting criterium
De denkrichting heeft een dermate positief effect dat het leidt tot een
verwachte toename van kwaliteit en kwantiteit van verblijven, dat
duurzaam zal functioneren (door inpassing t.b.v. natuur).

+

Positief effect

De denkrichting heeft een dermate positief effect dat het leidt tot een
verwachte toename van kwaliteit en kwantiteit van verblijven, dat
duurzaam zal functioneren (door inpassing t.b.v.. natuur).

0
-

Nihil of neutraal

Geen tijdelijke of permanent negatieve effecten op verblijven van

effect

beschermde soorten (door inpassing t.b.v. natuur).

Licht negatief effect

De denkrichting leidt tot tijdelijk negatieve effecten op verblijven van
beschermde soorten. Permanent negatieve effecten zijn (grotendeels)
te voorkomen met mitigerende maatregelen voor flora en fauna.

--

Zeer negatief effect

De denkrichting leidt tot zowel tijdelijk als permanent negatieve

(permanent)

effecten op verblijven van beschermde soorten. Permanent negatieve
effecten zijn niet (geheel) te voorkomen met mitigerende maatregelen
voor flora en fauna.

3.2.4

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Arcadis (2018) heeft ten behoeve van de toekomstvisie van de N201 van de provincie Utrecht een
quickscan natuur uitgevoerd. De uitkomst voor het NNN is dat Arcadis (significant) negatieve
effecten als gevolg van oppervlakteaantasting en kwaliteitsverlies niet uitsluit. Toetsing van dit
criterium gebeurt aan de hand van zes deelaspecten (zie ook http://ehs-wijzer.provincieutrecht.nl/ecologisch-onderzoek.html):
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Bestaande en potentiële waarden van het ecosysteem, inclusief de vereiste
omgevingsfactoren (zoals donkerte, bodem, water en milieu).




De robuustheid en aaneengeslotenheid van het NNN
De aanwezigheid van bijzondere soorten



De verbindingsfunctie van het gebied voor soorten en ecosystemen




Behoud van oppervlakte
Behoud van samenhang

De toelichting per score volgt in tabel 3.4.
Tabel 3.4 Wijze van toetsing aan het NNN op basis van een 5-puntsschaal voor oppervlak en kwaliteit
Score oppervlak

Beoordeling

Toelichting criterium

Zeer positief

De denkrichting en inpassingsmaatregelen leidt tot grote toename van

effect

oppervlak en/of tot een hoge kwaliteitsverbetering in het functioneren

en kwaliteit
++

van het NNN.

+

Positief effect

De denkrichting en inpassingsmaatregelen hebben een toename van
oppervlak tot gevolg en/of een kwaliteitsverbetering in het functioneren
van het NNN.

0
-

Nihil of neutraal

De denkrichting heeft geen oppervlakteverlies en/of

effect

kwaliteitsverslechtering in het functioneren van het NNN tot gevolg.

Licht negatief

De denkrichting leidt tot licht oppervlakteverlies en/of lichte

effect

kwaliteitsverslechtering waarvan de effecten op de waarden van het

Zeer negatief

De denkrichting leidt tot een groot oppervlakteverlies en/of grote

effect

kwaliteitsverslechtering waarvan de effecten op de waarden van het

(significant)

NNN (grotendeels) niet te voorkomen zijn met mitigerende

NNN (grotendeels) te voorkomen zijn met mitigerende maatregelen.

--

maatregelen.
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Tabel 3.5 Wijze van toetsing aan het NNN op basis van een 5-puntsschaal voor versnippering en doorsnijding
Score

Beoordeling

Toelichting criterium

Zeer positief effect

De denkrichting en inpassingsmaatregelen hebben zeer positieve

versnippering
en
doorsnijding
++

effecten door behoud en versterking van verbindingen verspreid over
de N201.
+

Positief effect

De denkrichting en inpassingsmaatregelen hebben zeer positieve
effecten door behoud en versterking van verbindingen verspreid over
de N201.

0
-

Nihil of neutraal

De denkrichting leidt niet tot doorsnijding of versnippering van

effect

bestaande natuurverbindingen (door het inpassen t.b.v. natuur).

Licht negatief

De denkring heeft doorsnijding en versnippering van verbinding(en) tot

effect

gevolg. Het functioneren van de zone(s) wordt beperkt aangetast,
omdat de effecten (grotendeels) te beperken zijn met mitigerende
maatregelen in het ontwerp.

--

Zeer negatief

Het tracé doorsnijdt en versnippert natuurverbinding(en), het

effect (significant)

functioneren van de zone(s) wordt (grotendeels) aangetast. Negatieve
effecten zijn (grotendeels) niet te voorkomen met mitigerende
maatregelen in het ontwerp

Hierbij zijn de deelaspecten oppervlakte en bestaande en potentiële waarden (kwaliteit) (tabel 3.4)
samengenomen; de overige deelaspecten vallen onder versnippering of doorsnijding (tabel 3.5).
De aanwezigheid van bijzondere soorten is onderdeel van het criterium biodiversiteit (zie
paragraaf 3.2.5).
3.2.5

Biodiversiteit

Onder het criterium biodiversiteit vallen de weidevogels en aandachtsoorten (zie tabel 3.4 voor
een toelichting op de beoordelingswijze). De weidevogels hebben speciaal de aandacht, omdat de
Provincie kerngebieden heeft aangewezen binnen Utrecht. Daarnaast omdat enkele
weidevogelsoorten (grutto en kievit) door de provincie bekend staan als icoonsoort5 (afgeleid van
Provincie Utrecht, 2016c). Arcadis (2018) heeft ten behoeve van de toekomstvisie van de N201
van de provincie Utrecht een quickscan natuur uitgevoerd. De uitkomst voor weidevogels
is dat Arcadis negatieve effecten als gevolg van oppervlakteaantasting en kwaliteitsverlies niet
uitsluit.

5

De provincie Utrecht heeft onderzocht voor welke soorten de provincie Utrecht een bijzondere verantwoordelijkheid heeft (Provincie

Utrecht, 2016c). Dat geldt voor soorten waarvan het zwaartepunt van het verspreidingsgebied in de provincie Utrecht gelegen is.
Deze soorten zijn aangeduid als icoonsoorten.
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Tabel 3.6 Wijze van toetsing aan biodiversiteit op basis van een 5-puntsschaal
Score

Beoordeling

Toelichting criterium

++

Zeer positief effect

De denkrichting en de inpassingsmaatregelen hebben dermate positief effect dat
het leidt tot een toename van kwaliteit en kwantiteit van biotopen van
icoonsoorten, dat duurzaam zal functioneren.

+

Positief effect

De denkrichting en de inpassingsmaatregelen hebben dermate positief effect dat
het leidt tot een toename van kwaliteit en kwantiteit van biotopen, dat duurzaam
zal functioneren.

0
-

Nihil of neutraal

De denkrichting heeft (inclusief inpassingsmaatregelen) geen effect op de

effect

kwaliteit en kwantiteit van biotopen.

Licht negatief

De denkrichting leidt tot tijdelijk negatieve effecten op belangrijke biotopen van

effect

icoonsoorten. Permanent negatieve effecten zijn (grotendeels) te voorkomen met
mitigerende maatregelen

--

Zeer negatief

De denkrichting leidt tot tijdelijk en permanent negatieve effecten op belangrijke

effect

biotopen van icoonsoorten. Permanent negatieve effecten zijn (grotendeels) niet
te voorkomen met mitigerende maatregelen

Een aantal andere soorten zijn ook bekend als icoonsoort (zie tabel 3.7 voor de aangewezen
soorten). Voor deze soorten staat het behoud van het biotoop centraal (ongeveer overeenkomend
met behoud van verblijfplaatsen van beschermde soorten. De lijst met aandachtsoorten is groter.
Het uitgangspunt is dat deze soorten meeliften met de icoonsoorten (Provincie Utrecht, 2016c).
Dat betekent dat het beleid wel van toepassing op deze soorten, maar dat te treffen maatregelen
betrekking hebben op icoonsoorten (die maatregelen hebben ook een positief effect op overige
soorten).
Tabel 3.7 Icoonsoorten van provincie Utrecht
Soortgroep
Vogels

Woudaap, veldleeuwerik, purperreiger, nachtzwaluw, gierzwaluw, krooneend,
grote karekiet, grutto, kievit.

Planten, (korst)mossen en

Korensla, slank wollegras, vetblad, zomerklokje, cilindermos, trilveenveenmos,

paddenstoelen

wollige bisschopsmuts, ruig leermos en doornig heidestaartje, kleibosrussula
(paddenstoel).

Zoogdieren

Noordse woelmuis, franjestaart.

Amfibieën en reptielen

Rugstreeppad, kamsalamander, ringslang, zandhagedis.

Vissen

Kwabaal, grote modderkruiper.

Vlinders, bijen en libellen

Sleedoornpage, kommavlinder, kruiskruidzandbij, grote veldhommel,
donkere klaverzandbij, gewone kegelbij, zwarte sachembij, groene
glazenmaker, gevlekte witsnuitlibel.

Overige soortgroepen

Gestreepte waterroofkever, Hydroptila tineoides (kokerjuffer)
Veldkrekel, Platte zwanenmossel, Platte schijfhoren.
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Uitgangspunten methode

Deze toetsing van de denkrichtingen aan de criteria van natuur is van toepassing op het
grondgebied van provincie Utrecht. Het is mogelijk dat de vier denkrichtingen leiden tot negatieve
effecten op beschermde gebieden buiten de provinciegrens als gevolg van externe werking (zoals
stikstofdepositie). Dit type effecten is onderdeel van dit memorandum (zie hoofdstuk 5). Voor
enkele denkrichtingen zijn de effecten mogelijk groter dan externe werking alleen. Bijvoorbeeld bij
de eerste denkrichting, dat als gevolg heeft dat ook uitbreiding van infrastructuur nodig is aan de
Noord-Hollandse zijde van de N201. In dit rapport is globaal melding gemaakt van mogelijke
negatieve effecten op natuur aan de Noord-Hollandse zijde (zie daarvoor hoofdstuk 5).
Als een denkrichting als voorkeursvariant worden gekozen, dat moeten in Fase 2 van het
Programma N201 Toekomstvast de effecten ook bij een eventuele aanpak van de N201 op
Noord-Hollands grondgebied beschreven worden.

3.4

Uitgevoerd literatuuronderzoek en veldwerk

De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden is bepaald aan de hand van de
volgende gegevens:


Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)




Quickscan natuur t.b.v. toekomstvisie N201 (Arcadis, 2018)
Natuurkaart van Tauw (https://www.tauw.nl/op-welk-terrein/ecologie/ecoviewer.html)




Regionale en landelijke verspreidingsatlassen en -data (zie ook H7).
Een oriënterend veldbezoek op 20 september 2018.

Het doel van de literatuurstudie is om na te gaan welke beschermde soorten en gebieden
in of in de omgeving van de N201 voorkomen. De ecoloog controleert tijdens het oriënterende
veldbezoek of de locatie voldoet aan eisen die soorten aan hun leefomgeving stellen. Ter plaatse
beoordeelt hij het terrein op het functioneren van verbindingen en gebieden (zoals het NNN).
In de eerste fase bleek het niet mogelijk om nader ecologisch onderzoek uit te voeren naar
beschermde- en icoonsoorten. Dit onderzoek is wel noodzakelijk om in Fase 2 van het
Programma N201 Toekomstvast voldoende duidelijkheid te krijgen over aanwezige biotopen
van beschermde- en icoonsoorten.
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4 Huidige situatie en autonome ontwikkeling
4.1

Huidige situatie gebiedenbescherming (Natura 2000-gebieden)

In de omgeving van de N201 liggen een aantal gebieden die aangewezen zijn als Natura 2000gebied (zie figuur 4.1). Het gaat om Botshol, Nieuwkoopse plassen en Oostelijke Vechtplassen
binnen een afstand van drie kilometer van de N201. In deze gebieden zijn kwetsbare vegetaties
(habitattypen) en soorten (flora, vogels en diverse andere fauna) beschermd. De bescherming is
geregeld in zogeheten intandhoudingsdoelen (soorten en habitats) (zie tabel 4.1). De toetsing aan
Natura 2000 gebeurt aan de hand van de genoemde natuurwaarden in tabel 4.1.
Tabel 4.1: De Natura 2000-waarden in drie Natura 2000-gebieden binnen 3 kilometer van de N201
Natura 2000-gebied

Natura 2000-waarden*.

Oostelijke Vechtplassen

Kranswierwateren

(Vogel- en Habitatrichtlijn)

Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
Vochtige heiden
Blauwgraslanden
Ruigten en zomen
Overgangs- en trilvenen
Diverse fauna** (waaronder zeggekorfslak, platte schijfhoren, bittervoorn,
kleine modderkruiper, Noordse woelmuis en meervleermuis)
Groenknolorchis
Diverse broedvogels** (Roerdomp, grote karekiet, purperreiger, zwarte stern,
ijsvogel)
Diverse niet-broedvogels**

Botshol (Habitatrichtlijn)

Kranswierwateren
Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
Ruigten en zomen
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
Overgangs- en trilvenen
Fauna (kleine modderkruiper en meervleermuis)

Nieuwkoopse Plassen en

Kranswierwateren

de Haeck (Vogel- en

Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden

Habitatrichtlijn)

Vochtige heiden
Blauwgraslanden
Ruigten en zomen
Overgangs- en trilvenen
Diverse fauna
Diverse broedvogels
Diverse niet-broedvogels

*Schuingedrukte waarden bevinden zich mogelijk binnen de invloedssferen van het voorgenomen plan.
**Aanwezig binnen een afstand van 1 kilometer van het plangebied.
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Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de Oostelijke Vechtplassen. De N201 aan de NoordHollandse zijde doorkruist het Natura 2000-gebied in west-oost richting. De oevers van de
Vechtplassen grenzen aan de N201. Ze bestaan uit een smalle tot brede gordel van bosschages
(waaronder veel zwarte els), struweel en struiken, afgewisseld met moerasvegetaties (met vooral
helofyten, zoals riet).

Figuur 4.1: De ligging van Natura 2000-gebieden ten opzichte van de N201

De Natura 2000-waarden bevinden zich in de Natura 2000-gebieden op enige afstand van het
plangebied. Wel liggen stikstofgevoelige habitattypen en -soorten binnen de invloedssferen van
het plangebied. Daarnaast zijn in het recente verleden meerdere waarnemingen gedaan van rieten moerasvogels binnen een kilometer afstand van het plangebied. Dit is hoofdzakelijk langs de
N201 ten oosten van Vreeland (zie tabel 4.1).

4.2

Autonome ontwikkeling gebiedenbescherming (Natura 2000-gebieden)

Als autonome ontwikkeling is het uitgangspunt dat de instandhoudingsdoelstellingen voor de
relevante Natura 2000-gebieden voor een Natura 2000-waarden in 2030 gehaald zijn, maar nog
niet voor alle Natura 2000-waarden. Beheerplannen voor deze gebieden zijn tegen die tijd (allang)
vastgesteld.
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4.3

Huidige situatie soortenbescherming

4.3.1

Mogelijk aanwezige soorten

Tabel 4.2 toont een overzicht van mogelijk aanwezige soorten in het plangebied (onder meer
afgeleid van Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) en de quickscan van Arcadis uit 2018).
Dit zijn soorten die in de directe omgeving van de N201 zijn waargenomen.
Tabel 4.2: Mogelijk aanwezige beschermde soorten in het plangebied
Soortgroep
Vleermuizen

Mogelijk aanwezige soorten in omgeving
Gewone en ruige dwergvleermuis, watervleermuis, rosse
vleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse
vleermuis, meervleermuis

Overige zoogdieren

Otter, waterspitsmuis, Noordse woelmuis, boommarter

Vogels (jaarrond beschermd

Gierzwaluw, huismus, roek, buizerd, sperwer, havik,

nest)

kerkuil, steenuil, ransuil

Vogels (tijdens broedseizoen

Diverse soorten

beschermd nest)
Amfibieën

Rugstreeppad

Reptielen

Ringslang

Vissen

Kwabaal

Vlinders, libellen en

Platte schijfhoren, Gestreepte waterroofkever

ongewervelden

4.3.2

Vleermuizen

Verblijven
Langs de N201 zijn geschikte elementen aanwezig voor vleermuizen om in te verblijven. Het gaat
zowel om gebouwen (waar bijvoorbeeld gewone dwergvleermuis, laatvlieger en meervleermuis in
kunnen verblijven) als bomen (waar bijvoorbeeld watervleermuis, rosse vleermuis en gewone
grootoorvleermuis in kunnen verblijven).
Even ten noorden van de N201 zijn ter hoogte van kasteel Loenersloot en aanpalend bos
verblijven bekend van rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis, gewone en
ruige dwergvleermuis (Bron: eigen kennis).
Mogelijk geschikte gebouwen zijn te vinden onder andere te vinden langs (zie ook figuur 4.2):



In de bebouwde kom van Loenersloot, direct ten zuiden van de N201
In de bebouwde kom van Vreeland, direct ten zuiden van de N201




In de bebouwde kom van Vinkeveen, direct langs beide zijden van de N201
Boerderijen langs de N201 tussen Vinkeveen en Mijdrecht
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Mogelijk geschikte bomen zijn onder andere te vinden langs (zie ook figuur 4.2):
 In populieren ter hoogte van het spoor langs het Amsterdam-Rijnkanaal


Langs bomenrijen en solitaire bomen ten zuidoosten van Vreeland en ten oosten van de
Vecht

Vliegroutes en foerageergebieden
Geschikte vliegroutes en foerageergebieden zijn onder andere te vinden langs (zie ook figuur 4.2):


De oeverzone van de Vinkeveense Plassen langs de N201




De Nieuwe wetering (doorkruist de N201) ten zuidwesten van Loenersloot
Bomenrijen langs het ARK ten oosten van Loenersloot



De Vecht ter hoogte van Vreeland

Figuur 4.2: Links een geschikte ondergang voor vleermuizen onder de N201 (Nieuwe Wetering) en rechts
voor vleermuizen geschikte bebouwing langs de N201 (Loenersloot)

4.3.3

Overige zoogdieren

Van overige zoogdieren zijn waarnemingen bekend van otter, waterspitsmuis, Noordse woelmuis
en boommarter bekend in de omgeving van het plangebied. In november 2014 is een otter als
verkeerslachtoffer gevonden langs de N201 bij de Vinkeveense Plassen in de provincie Utrecht.
Dit maakt het aannemelijk dat de soort (op termijn) deze plassen koloniseert. Meer waarnemingen
zijn er tot op heden niet.
Noordse woelmuis en waterspitsmuis komen in aan het plangebied grenzende kilometerhokken
voor. Geschikte leefgebieden van deze soorten zijn te vinden langs (zie ook figuur 4.3):
 De oeverzone van de Vecht


De oeverzone van de Vinkeveense Plassen (langs stroken met moerasbegroeiing)



Ten zuidoosten van Vreeland

De aanwezigheid van verblijfplaatsen van boommarter is uitgesloten. Langs de N201 komen
hiervoor te weinig aangesloten en droge bossen voor. De begroeiing langs de N201 bestaat
vrijwel alleen uit bomenrijen of vochtige bosopstanden (in de oeverzone van de Vinkeveense
Plassen).
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Figuur 4.3: Links geschikt biotoop voor muizen en ringslang direct ten oosten van Vreeland. Rechts: mogelijk
broeden roeken in bomen langs het ARK

4.3.4

Vogels

Jaarrond beschermde nesten
Langs de N201 zijn nestelmogelijkheden aanwezig in gebouwen voor huismus, gierzwaluw,
kerkuil en steenuil. Huismus en gierzwaluw zijn aanwezig in de bebouwde kom van Mijdrecht,
Vinkeveen, Loenersloot en Vreeland. Het is niet uit te sluiten dat ze broeden in één of meer
woningen langs de N201. Van kerk- en steenuil zijn waarnemingen bekend ten westen van de
Vinkeveense Plassen. Mogelijk hebben ze een nestelgelegenheid in gebouwen langs de N201.
Tussen de A2 en het ARK zijn veel waarnemingen bekend van roek. Mogelijk broedt deze soort
in bomen in of bij het ARK (zie figuur 4.3). De bomen langs het ARK zijn ook geschikt als
nestelgelegenheid voor buizerd en sperwer (hoewel fysiek geen nesten zijn aangetroffen).
Het nestelen op andere plekken is niet onmogelijk, maar de bosschages langs de N201 zijn
verder weinig geschikt (te weinig aaneengesloten). De N201 zorgt erbij voor een permanente
verstoringssituatie, waardoor jaarrond beschermde vogels er zeer waarschijnlijk niet broeden.
Overige broedvogels
Langs de N201 kunnen diverse vogels tot broeden komen, zoals watervogels (meerkoet,
waterhoen, wilde eend en knobbelzwaan) en bos- en struweelvogels (zoals merel, winterkoning
en roodborst). De nesten van deze vogels zijn beschermd in de periode dat ze erop broeden.
4.3.5

Amfibieën, reptielen en vissen

Rugstreeppad is waargenomen langs de N201, vooral in de buurt van Mijdrecht. Het is mogelijk
dat de soort zich voortplant in watergangen langs de wegbermen van de N201. Ook kan de soort
overwinteren op boerderijen, bosschages bij boerderijen of in tuinen en erven.
De ringslang is ook langs de N201 waargenomen. De soort komt waarschijnlijk voor in de
oeverzone van de Vecht, mogelijk in tuinen, erven en rommelbosjes. Hier zijn regelmatig
geschikte voortplantingsmogelijkheden aanwezig voor de soort (broeihopen). Hier is ook geschikt
foerageergebied aanwezig (zie figuur 4.3).
Ook zijn waarnemingen gedaan van ringslang in de oeverzone van de Vinkeveense Plassen.
Mogelijk komt de soort dus voor langs de oeverzone van deze Plassen langs de N201.
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De kwabaal komt voor in de Vinkeveense Plassen (Bron: NDFF). Het is mogelijk dat de soort hier
zich zowel voortplant als hier overwintert.
4.3.6

Ongewervelden

Directe waarnemingen van de soorten platte schijfhoren en gestreepte waterroofkever ontbreken.
Het is niet ondenkbaar dat beide soorten voorkomen in de oeverzone van watergangen, zoals bij
Vreeland (ten oosten van de Vecht). Dit is dan op plaatsen met plantenrijk, helder water.
4.3.7

Overige soortgroepen

Langs de N201 zijn geen waarnemingen bekend van beschermde flora. De wegbermen zijn ook
weinig geschikt, omdat het vaak gaat om een dominante begroeiing met algemene en dominante
grassoorten. De aanwezigheid van groenknolorchis is bekend in de Oostelijke Vechtplassen. De
N201 en directe omgeving is echter ongeschikt (vochtige, voedselarme en open, lage vegetaties
ontbreken).
Vlinders en libellen zijn ook niet waargenomen langs de N201. De aanwezigheid van de groene
glazenmaker en gevlekte witsnuitlibel is wel bekend uit de ruime omgeving. In watergangen
rondom de N201 komt echter te weinig krabbenscheerbegroeiing voor. Ook voor gevlekte
witsnuitlibel ontbreekt het aan geschikte wateren voor de voortplanting langs de N201.

4.4

Autonome ontwikkeling soortenbescherming

Voor de autonome ontwikkeling is het uitgangspunt dat per beschermde soort de staat van
instandhouding niet achteruit gaat.

4.5

Huidige situatie NNN

Langs de N201 zijn een aantal gebieden die onderdeel uitmaken van het NNN: de Vinkeveense
plassen, de schraalgraslanden bij Demmerik (ten zuiden van de N201 op iets grotere afstand), de
polder Groot Mijdrecht en de Amstelhoek/Kromme Mijdrecht (Arcadis, 2018). Daarnaast liggen
een aantal ecologische verbindingen in het gebied (onder de A2, bij de Vinkeveense Plassen en
langs de Angstel en Vecht).
De polder Groot Mijdrecht is nog niet ingericht (toekomstvisie moeras) en bestaat momenteel nog
uit agrarische graslanden met langs de N201 boerderijen met erfbeplanting. In het beheerplan zijn
de aangrenzende graslanden aangeduid als N16.03 Kruiden- en faunarijk grasland).
De Vinkeveense plassen bestaan uit een plassengebied met legakkers. Langs de weg ligt aan
beide zijden een zone van circa tien meter met oevervegetatie (riet, ruigte en wilgenopslag). Deze
zone is in het natuurbeheerplan onder andere aangeduid met beheertypen 12.02 (kruiden- en
faunarijk grasland), hoog- en laagveenbos (N14.02) en 16.03 (droog bos met productie). De Plas
is daarnaast aangewezen als natte natuurparel.
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Figuur 4.4: De beheertypen van het NNN ten opzicht van de N201

4.6

Autonome ontwikkeling NNN

Als autonome ontwikkeling is het uitgangspunt dat het natuurbeheerplan uitgevoerd en succesvol
voltooid is voor de relevante NNN-gebieden en natuurverbindingen. Verder wordt er vanuit
gegaan dat de huidige ambities van de provincie ten aanzien van de aankoop en/of afstoot van
NNN (gebieden en natuurverbindingen) is gerealiseerd in 2030.

4.7

Huidige situatie biodiversiteit

Weidevogels
In de omgeving van Mijdrecht heeft provincie Utrecht een aantal weidevogelkerngebieden
aangewezen (zie figuur 4.5). Uit vogeltellingen van 2014 en 2015 blijkt dat in de kerngebieden
grenzend aan de weg, hoge dichtheden broedende weidevogels aanwezig zijn (Arcadis, 2018).
Het gaat hierbij om soorten als grutto, kievit, graspieper, tureluur en diverse eenden (Polder eerste
bedijking Mijdrechtse Droogmakerij en Groot Mijdrecht). Op grotere afstand van de weg, in de
Polder Groot Wilnis, broedt naast deze weidevogels ook zwarte stern. Uit de inventarisaties valt
op dat de, zoals theoretisch ook voorspeld, dichtheid toeneemt naar mate de afstand tot de weg
groter is.
De polder eerste bedijking Mijdrechtse Droogmakerij ligt direct ten noorden van de weg (het is een
belangrijk weidevogelgebied waar in 2014 48 territoria van grutto zijn geteld (dichtheid van 11,1
broedpaar/hectare). De polder Groot Mijdrecht ligt iets verder van de weg af en had in 2014 een
dichtheid van 14,6 (broedpaar/hectare). Ten zuiden van de weg zijn ter hoogte van Mijdrecht geen
tellingen bekend.
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Vooral de polder Groot Wilnis (Demmerik) is een zeer belangrijk weidevogelgebied. Dit deelgebied
kenmerkte zich in 2015 vooral door tamelijk hoge dichtheden aan kwetsbare soorten zoals grutto,
tureluur, slobeend en zwarte Stern. Het aantal territoria van grutto kwam uit op 61, grotendeels in
het centrale deel van de polder. Met een dichtheid van 12,5 (broedparen/hectare) was dit een van
de betere deelgebieden uit de in 2015 onderzochte reeks.

Figuur 4.5. De weidevogelkerngebieden langs de N201

Icoonsoorten
Van de icoonsoorten komen kievit, grutto, veldleeuwerik en krooneend voor in de omgeving van
het plangebied. De kievit en grutto zijn al behandeld onder de weidevogels. De veldleeuwerik is
ook een weidevogel. De krooneend broedt in de oeverzones van de Vinkeveense Plassen. Van
andere icoonsoorten zijn geen waarnemingen bekend in de directe omgeving van de N201.

4.8

Autonome ontwikkeling biodiversiteit

Voor de autonome ontwikkeling is het uitgangspunt dat per weidevogel- en icoonsoort de staat
van instandhouding niet achteruit gaat.
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5 Effectenstudie
5.1

Effecten op gebiedsbescherming Wnb (Natura 2000)

Effecten stikstof
Het voorgenomen plan heeft mogelijk negatieve effecten (mogelijk ook significant) tot gevolg op
stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten (afgeleid van Arcadis, 2018). De
mate van doorwerking van stikstofdepositie verschilt echter per denkrichting (zie tabel 5.1).
Voor diverse Natura 2000-gebieden is de ontwikkelruimte al op en heeft BIJ12 een ondergrens
van 0,05 mol/ha/jaar ingesteld. Dit geldt voor de Oostelijke vechtplassen en de Nieuwkoopse
plassen (11 april 2018, zie ook https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpakstikstof/vergunningen-en-meldingen/overzicht_grenswaarde-_verlagingen/). Ook leidt het plan
mogelijk op andere Natura 2000-gebieden tot een niet toelaatbare toename van stikstofdepositie.
Bij de analyse van mogelijk significant negatieve effecten is voorzichtigheid daarom noodzakelijk.
Arcadis (2018) heeft in hun quickscan een eerste verkenning gemaakt van de mogelijke
(stikstof)effecten van de toekomstvisie. Tabel 5.1 toont de (mogelijk significant) negatieve effecten
op stikstofgevoelige instandhoudingsdoelen als geheel, uitgesplitst per denkrichting.
Tabel 5.1: Resultaat van de effectanalyse op gebiedsbescherming Wnb (Natura 2000)
Deelaspecten

Denkrichting 1:

Denkrichting 2:

Denkrichting 3:

Denkrichting 4:

2x2 rijstroken met

2x2 rijstroken

1x2 rijstroken

Afwaarderen weg

max. snelheid 100

met max.

met max.

met fysieke

km/u*

snelheid 80 km/u

snelheid 80 km/u

wegafsluitingen**

en oplossen
knelpunten
Stikstofdepositie

--

Geluidsverstoring

-

Beoordeling

--

---

--

--

-

--

onbekend

-

--

onbekend

-

--

onbekend

criterium
* Deze effecten zijn mogelijk ook van toepassing als uitbreiding van infrastructuur aan de Noord-Hollandse
zijde nodig blijkt te zijn, vooral langs de N201 ten oosten van Vreeland.
** Mogelijk heeft deze denkrichting tot gevolg dat het verkeer andere routes gebruikt, die tot een extra
belasting kunnen leiden op Natura 2000gebied Oostelijke Vechtplassen, ook aan de Noord-Hollandse zijde

Denkrichting 1 leidt van alle denkrichtingen tot de meeste extra depositie van stikstof op
Natura 2000-gebieden. Het effect is zeer negatief (- -). Dit als gevolg van de extra te verwachten
verkeersbewegingen en toename van de maximumsnelheid. Dit blijkt uit een indicatieve
berekening, waaruit blijkt dat tientallen mol per hectare per jaar aan extra stikstofdepositie
terechtkomt in Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. De toename ligt dus zeker boven
de 0,05 mol/ha/jaar.
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Denkrichting 2 leidt ook tot een toename tot boven de grenswaarde van 0,05 mol/ha/jaar. Het
effect is zeer negatief (- -). Dit als gevolg van de extra te verwachten verkeersbewegingen en
toename van de maximumsnelheid.
Hoewel denkrichting 3 alleen op enkele delen van de N201 maatregelen worden doorgevoerd,
overschrijdt ook deze denkrichting zeer waarschijnlijk de grenswaarde van 0,05 mol/ha/jaar als
gevolg van verkeerstoename. Het effect is daarom negatief (-) of zeer negatief (- -).
Het effect van denkrichting 4 van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied is onbekend. Hoewel de
verwachting is dat minder verkeer gebruik maakt van de N201 is de kans groot dat het verkeer
omrijdt via andere wegen, onder meer door de Oostelijke Vechtplassen. Het is niet ondenkbaar
dat dit dan leidt tot toename van depositie in andere delen van het Natura 2000-gebied. Het is
onduidelijk of dit dan leidt tot een toename van boven de 0,05 mol/ha/jaar.
Mitigerende maatregelen stikstof
Het treffen van mitigerende maatregelen is mogelijk noodzakelijk om effecten als gevolg van
stikstofdepositie te verminderen. Deze effecten zijn niet betrokken in de effectbeoordeling. Dit
kan worden gesplitst in bron- en effectgerichte maatregelen. Brongerichte maatregelen worden
getroffen aan de feitelijke bron, “de N201” zelf. Hierbij valt te denken aan maatregelen zoals:
1.

Handhaving van de bestaande snelheid van de N201

2.

Het beperken van de benodigde fysieke ruimte voor het oplossen van knelpunten

De keus voor een zekere denkrichting heeft invloed op het bovenstaande. Denkrichting 3 leidt tot
veel minder stikstofdepositie dan de denkrichtingen 1 en 2. Ook bij het uitwerken van een
bepaalde denkrichting tot een voorkeursvariant zijn mitigerende maatregelen mogelijk.

Effectgerichte maatregelen hebben betrekking op herstelmaatregelen in de onderhavige
Natura 2000-gebieden. Ze hebben tot doel om de gevolgen van de stikstofdepositie op
habitattypen en soorten te beperken door maatregelen uit te voeren in het Natura 2000-gebied
zelf. Welke effectgerichte maatregelen nodig zijn, is terug te vinden in de documenten over de
herstelstrategie van de Oostelijke Vechtplassen (PNH, 2017) en Nieuwkoopse Plassen & De
Haeck (PZH, 2017). Ze hebben bijvoorbeeld betrekking op het wegnemen van ongunstige
omstandigheden in het terrein, zoals maaien, plaggen en het verwijderen van overtollige opslag
van ongewenste vegetatie.
In het kader van het PAS en dit project is een prognose nodig van de ontwikkeling van de
stikstofdepositie waarvoor het programma wordt vastgesteld en voor de lange termijn tot 2030.
De totale te verwachten depositie is betrokken in een passende beoordeling van het gehele
programma PAS6.

6
Begin november 2018 doet het Europees Hof uitspraak over de vragen die door de Nederlandse Raad van Staten
over het PAS. De uitspraak heeft mogelijk gevolg op de hierboven beschreven aanpak.
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Effecten geluidsverstoring
Het voorgenomen plan heeft mogelijk negatieve effecten (mogelijk ook significant) tot gevolg
op verstoringsgevoelige soorten (afgeleid van Arcadis, 2018). De mate van doorwerking van de
verstoring van geluid verschilt echter per denkrichting (zie tabel 5.1).
Een (significant) negatief effect doet zich alleen voor als sprake is van een voor aangewezen
soorten ontoelaatbare verhoging van geluid(soverlast). Dit geldt dan vooral voor aangewezen
broedvogels, die in de directe omgeving van de N201 geschikt broedbiotoop kunnen vinden in
rietmoerassen (roerdomp, grote karekiet, purperreiger), op het open water (zwarte stern), en in
bosschages (ijsvogel).
Het effect is het grootst bij de denkrichtingen 1 en 2 (zie tabel 5.1), omdat dit leidt tot een toename
van verkeersgebruik. Bijlage 1 bevat een overzicht van de toename van geluidsbelasting bij de
uitvoering van denkrichting 1 en 2. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de Oostelijke
Vechtplassen. De grootste toename is te verwachten ten oosten van Vreeland en loopt op tot
meer dan 6 decibel (dB) voor beide denkrichtingen. Het gevolg van toename van geluid is
dat aangewezen broedvogels mogelijk niet meer succesvol tot broeden komen in geschikte
broedbiotopen in de omgeving. Het effect treedt alleen op als geschikt broedbiotoop aanwezig is
binnen de invloedssferen van deze denkrichtingen. Het effect is dus licht negatief (-) of significant
negatief (--).
Het effect is licht negatief (-) tot zeer negatief (--) voor denkrichting 3. De knelpunten tussen
Loenersloot en Vinkeveen bevinden zich op meer dan twee kilometer afstand van Natura 2000gebied Oostelijke Vechtplassen. Het knelpunt bij Mijdrecht bevindt zich op meer dan vier kilometer
afstand van Natura 2000-gebied Botshol. Hoewel de knelpunten zich op enige afstand bevinden
van de Oostelijke Vechtplassen, leidt toename van verkeer ten oosten van Vreeland mogelijk tot
een (lokale) toename van 6 dB. Afhankelijk van het effect van te treffen mitigerende maatregelen
voor de inpassing is het effect licht (-) of significant negatief (--).
Denkrichting 4 heeft mogelijk tot gevolg dat de verkeersbewegingen zich verplaatsen binnen
Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Dit leidt er toe dat mogelijk instandhoudingsdoelen
elders worden verstoord. In welke hoedanigheid dit optreedt is niet bekend. Het effect is daarom
onbekend.

Mitigerende maatregelen verstoring
Voor de geluidseffecten is het belangrijk om bij de ontwikkeling van de denkrichtingen na te
denken over geluidsbeperkende maatregelen (stil asfalt, afscherming etc.). Deze zijn vooral
nodig in de directe omgeving van de Oostelijke Vechtplassen.
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Effecten op soortenbescherming Wnb

Effecten leefgebieden soorten algemeen
Alle denkrichtingen, behalve denkrichting 4, hebben tot gevolg dat de bestaande infrastructuur
(plaatselijk) zich met gemiddeld 20 meter aan beide zijden uitbreidt. In dit “uitbreidingsgebied” zijn
mogelijk verblijfplaatsen aanwezig van beschermde soorten, namelijk van:
 Vleermuizen in gebouwen en bomen langs de N201. Daarnaast verschillende vliegroutes en
foerageergebieden langs de N201


Nesten van jaarrond beschermde soorten in gebouwen (huismus, gierzwaluw en een kleine
kans op steen- en of kerkuil) en bomen (mogelijk roek, buizerd of sperwer nabij het ARK)



Kwabaal langs oeverzones van de Vinkeveense Plassen




Ringslang langs de oeverzone van de Vinkeveense Plassen en langs de Vecht
Rugstreeppad in het landbouwgebied in de omgeving van Mijdrecht

De uitbreiding van de N201 heeft mogelijk een aantasting van verblijfplaatsen tot gevolg van
bovengenoemde soorten. Het leidt mogelijk tot overtreding van artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de
Wnb. Dit werkt door in de beoordeling op effecten (zie tabel 5.2) voor deze soortgroepen bij de
denkrichtingen 1-3.
Arcadis (2018) heeft geen melding gemaakt van de aanwezigheid van overige zoogdieren en
overige ongewervelden. Het gaat om waterspitsmuis, Noordse woelmuis, otter, platte schijfhoren
en gestreepte waterroofkever. De kans is ook klein dat deze soorten voorkomen. Dan is het effect
van het plan neutraal (0) voor de denkrichtingen 1-3. Indien ze wel voorkomen, is het noodzakelijk
om het leefgebied te behouden met het treffen van de nodige voorzorgsmaatregelen. Dan zijn de
effecten naar verwachting licht negatief (-). Effecten op broedvogels zijn bij alle denkrichtingen te
voorkomen door een aantal voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Effecten zijn daarom altijd
neutraal (0).
Effecten per denkrichting
De uitbreiding van de N201 heeft mogelijk een aantasting van verblijfplaatsen tot gevolg en leidt
mogelijk tot overtreding van artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Dit geldt voor de denkrichtingen
1-3. Daarnaast zijn extra slachtoffers in het verkeer ook niet uit te sluiten. Het is nog onbekend in
hoeverre mitigerende maatregelen zorgen voor beperking van negatieve effecten. Een effect
treedt pas op als beschermde soorten met belangrijke en kwetsbare verblijven aanwezig blijken te
zijn (dit blijkt pas uit aanvullend ecologisch onderzoek). Het effect is licht negatief (-) of zeer
negatief (--) voor denkrichtingen 1-2. Een exactere inschatting van het effect is dus niet mogelijk.
Een nuancering is noodzakelijk voor denkrichting 3. Dit heeft minder uitbreiding tot gevolg in
vergelijking met de denkrichtingen 1 en 2. Effecten die mogelijk optreden zijn hier lokaler van aard
zijn dan bij denkrichtingen 1 en 2.
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Een effect treedt pas daadwerkelijk op als beschermde soorten met belangrijke en kwetsbare
verblijven aanwezig blijken te zijn (dit blijkt pas uit aanvullend ecologisch onderzoek). Omdat
denkrichting 3 niet samengaat met een uitbreiding van het wegdek over de hele N201 is het licht
negatief (-).
Tabel 5.2: Resultaat van de effectanalyse op soortenbescherming Wnb
Deelaspecten

Denkrichting 1:

Denkrichting 2:

Denkrichting 3:

Denkrichting 4:

2x2 rijstroken

2x2 rijstroken

1x2 rijstroken

Afwaarderen weg

met max.

met max.

met max.

met fysieke

snelheid 100

snelheid 80 km/u

snelheid 80 km/u

wegafsluitingen

km/u*

en oplossen
knelpunten

Vleermuizen

-

--

-

--

-

Overige zoogdieren

0

-

0

-

0

0

+

0

+

Vogels (jaarrond

-

--

-

--

-

0

+

-

0

+

-

beschermd nest)
Vogels (tijdens

0

0

broedseizoen
beschermd nest)
Amfibieën

-

--

-

--

-

0

+

Reptielen

-

--

-

--

-

0

+

Vissen

-

--

-

--

-

0

+

Vlinders, libellen en

0

-

0

-

0

0

+

-

--

-

--

-

0

+

-

ongewervelden
Beoordeling

* Deze effecten zijn mogelijk ook van toepassing als uitbreiding van infrastructuur aan de Noord-Hollandse
zijde nodig blijkt te zijn, vooral langs de N201 ten oosten van Vreeland.

Denkrichting 4 leidt niet tot uitbreiding van infrastructuur en ook niet tot negatieve effecten op
verblijven van beschermde soorten. Met het uitvoeren van maatregelen voor natuur is het zelfs
mogelijk om positief te scoren. Het effect is daarom neutraal (0) tot positief (+).
Mitigerende maatregelen soorten
De volgende maatregelen zijn (mogelijk) noodzakelijk om de kans op negatieve effecten op
beschermde soorten te beperken tot een minimum:
 Het behouden van alle bebouwing voorkomt aantasting van verblijven van vleermuizen en
nesten van jaarrond beschermde en gebouwbewonende soorten



Het behouden van alle ecologisch waardevolle bomen voor vogels met een jaarrond
beschermd nest
Het behouden van oeverzones langs de Vecht en Vinkeveense Plassen met voldoende



moerasbegroeiing en houtige opslag
Het behoud of versterken van de ecologische functie van de oeverzones langs de
Vinkeveense Plassen
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De aanleg van otterrasters langs de N201
Het behoud van de aanwezige faunapassages onder en langs de N201



Het behoud van de functie van de Vecht, Nieuwe wetering en het ARK als vliegroute en
foerageergebied met inpassingsmaatregelen in het ontwerp (door rekening te houden met de
dimensies van aan te passen kunstwerken en lichtsituaties)



Het uitvoeren van de werkzaamheden buiten de kwetsbare periode van aanwezige
beschermde soorten

5.3

Effecten op Natuurnetwerk (NNN)

Effecten oppervlakte en kwaliteit
De denkrichtingen met het grootste ruimtegebruik zijn de denkrichtingen 1 en 2 (zie tabel 5.3). Het
uitbreidingsgebied aan beide kanten is minimaal 20 meter en heeft betrekking op het hele wegdek
aan de “Utrechtse zijde”. Het gaat om het beheertype Zoete Plas (N04.02; overgrote deel),
kruiden- en faunarijk grasland (N12.02), hoog- en laagveenbos (N14.02), droge bos met productie
(N16.03) en vochtig bos met productie (N16.04).
Tabel 5.3: Het oppervlakte aan beheertype dat per denkrichting verloren gaat (in hectares)
Denkrichting

Zoete plas

Kruiden-

Hoog- en

en

laagveenbos

Droog bos

Vochtig

Totaal

bos

oppervlak

faunarijk
grasland
1: 2x2 en 100

0,4

1,9

0,1

0,2

0,1

2,7

1,3

3,2

0

0,3

0,1

4,9

0,18

0

0

0

0,02

0,2

0

0

0

0

0

0

km/uur
2: 2x2 en 80
km per uur
3: 1x2 en
oplossen
knelpunten
4:
Afwaarderen

De oppervlakteverminderingen hebben ook gevolgen op de kwaliteit van de beheertypen. Dit komt
doordat de oevers van de Vinkeveense Plassen in deze denkrichtingen aangepast worden. Dit zijn
waardevolle ecologische zones en tast daarom de kwaliteit ervan aan. Ook de kwaliteit van het
hoog- en laagveenbos wordt aangetast. Door de oppervlaktevermindering blijft er een nog kleiner
deel over dan nu al aanwezig is.
De oppervlaktevermindering aan fauna- en structuurrijke graslanden heeft in polder Groot
Mijdrecht op het functioneren van het beheertype zelf geen direct effect. Dit is omdat rondom de
aan te tasten beheertypen nog voldoende van het beheertype aanwezig blijft. Het is echter de
ambitie van Provincie Utrecht om ter plaatse ook moeras te vormen. De achteruitgang in het
beschikbaar areaal voor moerasvorming heeft daarom mogelijk ook direct effect op de ambitie.
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Tot slot is de gemiddelde toename van geluidsbelasting op natuurgebieden in de directe nabijheid
van de N201 (Vinkeveense Plassen en fauna- en structuurrijke graslanden bij Polder Groot
Mijdrecht) tot 6 decibel (dB). Dit zorgt voor permanente verstoring van de waarden van het NNN.
Het bovenstaande betekent dat de denkrichtingen 1 en 2 leiden tot een sterk negatief effect (- -)
op het NNN.
Denkrichting 3 heeft veel minder oppervlakteaantasting tot gevolg. Wel kan de ingreep bij deze
denkrichting lokaal de kwaliteit van een beheertype aantasten. Ook leidt het mogelijk tot een
geluidstoename van ongeveer 3 dB. Dit leidt tot een negatief effect. Het is waarschijnlijk dit effect
met mitigerende maatregelen zo te voorkomen, dat geen sprake is van een sterk negatief effect
op het NNN. Het effect van denkrichting 3 op het NNN is daarom beoordeeld als neutraal (0) of
licht negatief (-).
Denkrichting 4 leidt niet tot oppervlakteaantasting of kwaliteitsverlies van het NNN. Met het
uitvoeren van maatregelen voor natuur is het zelfs mogelijk om positief te scoren. Het effect is
daarom neutraal (0) of positief (+).
Effecten versnippering en doorsnijding
De denkrichtingen met het grootste ruimtegebruik zijn denkrichtingen 1 en 2. Het uit te breiden
gebied aan beide kanten is minimaal 20 meter en heeft betrekking op het hele wegdek aan de
“Utrechtse zijde”. De N201 ter plaatse doorsnijdt de Vinkeveense Plassen ook al in de huidige
situatie. De aanleg van twee extra rijstroken heeft een zeer negatief effect (--) op de samenhang
en aaneengeslotenheid van het NNN (zie tabel 5.4). Dit effect is groter als faunapassages onder
de N201 komen te verdwijnen. Het uitgangspunt is dat dit laatste is te voorkomen met behoud van
bestaande faunapassages onder de N201.
Tabel 5.4: Resultaat van de effectanalyse op Natuurnetwerk Nederland
Deelaspecten

Denkrichting 1:

Denkrichting 2:

Denkrichting 3:

Denkrichting 4:

2x2 rijstroken met

2x2 rijstroken

1x2 rijstroken

Afwaarderen weg

max. snelheid 100

met max.

met max.

met fysieke

km/u*

snelheid 80

snelheid 80

wegafsluitingen

km/u

km/u en
oplossen
knelpunten

Oppervlakte en

--

--

0

0

+

--

--

0

0

+

--

--

0

0

+

kwaliteit
Doorsnijding en
versnippering
Beoordeling

* Deze effecten zijn mogelijk ook van toepassing als uitbreiding van infrastructuur aan de Noord-Hollandse
zijde nodig blijkt te zijn, vooral langs de N201 ten oosten van Vreeland.
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De denkrichtingen 3 en 4 hebben naar verwachting geen negatieve effecten. Het ruimtebeslag
van de weg blijft namelijk hetzelfde of wordt relatief gezien weinig vergroot. Het is bij denkrichting
3 mogelijk om eventuele effecten te voorkomen met mitigerende maatregelen. Het effect is
daarom voor de denkrichtingen 3 en 4 neutraal (0).
Mitigerende maatregelen NNN
De volgende maatregelen zijn naar verwachting nodig om negatieve effecten te beperken:



Ruimtebeslag voor het NNN zo beperkt mogelijk houden
Inpassingsmaatregelen invoegen in het ontwerp, zoals behoud of versterking van
faunapassages en afscherming van kwetsbare natuur

5.4

Effecten op biodiversiteit

Effecten op weidevogelgebieden
De vier verschillende denkrichtingen hebben de volgende oppervlakteaantasting van
weidevogelkerngebieden tot gevolg (zie ook figuur 5.1):



Denkrichting 1: 2x2 met maximumsnelheid 100 km/uur: 119 hectare7
Denkrichting 2: 2x2 met maximum snelheid 80 km/uur: 134 hectare



Denkrichting 3: 1x2 met maximum snelheid 80 km/uur en oplossen knelpunten:
19 hectare



Denkrichting 4: afwaarderen weg met fysieke wegafsluitingen: 0 hectare

Het ruimtegebruik is bij de denkrichtingen 1 en 2 het grootst en leidt tot een vrijwel permanente
afname van weidevogelkerngebieden en een toename van geluid van in elk geval 3 decibel (dB).
De kans is groot dat bij deze denkrichtingen de (lokale) gunstige staat van instandhouding van in
elk geval grutto in het geding komt. Ook is de kans groot dat weidevogels, zoals grutto, hier niet
meer gaan broeden. De afname van leefgebied voor weidevogels is met meer dan 100 hectare
aanzienlijk en heeft mogelijk zelfs een effect op de staat van instandhouding van de grutto. Hier is
waarschijnlijk niet mogelijk om met maatregelen een permanent negatief effect op de
beschikbaarheid aan leefgebied te voorkomen, evenals het behoud van de huidige kwaliteit. Het
kan zelfs leiden tot een effect op de staat van instandhouding van weidevogels, zoals grutto. Het
effect is daarom zeer negatief (--).
Denkrichting 3 leidt tot veel minder oppervlakteaantasting, maar is wel aanzienlijk (inclusief een
geluidstoename van 3 decibel). Ook dit leidt tot een mogelijk behoorlijke achteruitgang in
beschikbaarheid aan leefgebied. Mogelijk kunnen extra maatregelen een permanent negatief
effect op de beschikbaarheid en kwaliteit aan leefgebied voorkomen, evenals het behoud van de
huidige kwaliteit. Het effect is licht negatief (-) of zeer negatief (--).
7
De berekening is gebaseerd op 20 meter ruimtebeslag voor de denkrichtingen met 2x2 rijstroken. Daarnaast een
zone van 150 meter rondom de N201 dat potentieel permanent verstoord wordt door geluidsoverlast (afgeleid van
Arcadis, 2018).
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Denkrichting 4 heeft geen oppervlakteaantasting tot gevolg en heeft daarmee geen effect op
weidevogelkerngebieden. Het kan zelfs een positief effect hebben als het verkeer alternatieve
routes neemt als gevolg van de afwaardering. Dit “ontlast” mogelijk de nu aanwezige
weidevogelkerngebieden langs de N201.

Figuur 5.1: Het weidevogelkerngebied dat per denkrichting mogelijk verloren gaat
Tabel 5.5: Resultaat van de effectanalyse op biodiversiteit
Deelaspecten

Denkrichting 1:

Denkrichting 2:

Denkrichting 3:

Denkrichting 4:

2x2 rijstroken

2x2 rijstroken

1x2 rijstroken

Afwaarderen weg

met max.

met max.

met max.

met fysieke

snelheid 100

snelheid 80 km/u

snelheid 80 km/u

wegafsluitingen

km/u

en oplossen
knelpunten

Weidevogels*

--

Icoonsoorten

-

Beoordeling

--

---

--

--

--

0

+

0

0

+

-

0

+

* Deze effecten zijn mogelijk ook van toepassing als uitbreiding van infrastructuur aan de Noord-Hollandse
zijde nodig blijkt te zijn, vooral langs de N201 ten oosten van Vreeland.
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Effecten op leefgebied krooneend
Het leefgebied van de krooneend bestaat uit grote meren met goed ontwikkelde moeras- en
andere oevervegetaties. De soort komt mogelijk voor langs de N201 in de Vinkeveense Plassen.
6,4 hectare aan zoete plas wordt mogelijk aangetast bij de denkrichtingen 1 en 2.
Het leidt daarom mogelijk tot een negatief effect op de beschikbaarheid aan geschikt broedgebied
van krooneend. Of dit effect negatief of zeer negatief is, hangt af van te treffen mitigerende
maatregelen. Het effect is daarom licht negatief (-) of sterk negatief (--) voor denkrichtingen 1 en
2.
De denkrichtingen 3 en 4 leiden niet tot oppervlakteaantasting van de Vinkeveense Plassen.
Daarom leiden deze denkrichtingen niet tot een negatief effect. De beoordeling voor denkrichting
3 is daarom neutraal (0). Dit geldt ook voor denkrichting 4. Het effect is mogelijk zelfs positief (+)
als verkeer de N201 door de afwaardering gebruik gaat maken van andere verkeerswegen.
Mitigerende maatregelen
De maatregelen als toegelicht voor het NNN in paragraaf 5.3 zijn ook van toepassing op
weidevogels en krooneend.

6 Conclusie
De effectbeoordeling van natuur per criterium is samengevat in tabel 6.1. Onder de tabel staat een
toelichting op de effectbeoordeling.
Tabel 6.1: Overzicht effectbeoordeling van de denkrichtingen voor de criteria van natuur ten opzichte van de
referentiesituatie 2030

1. Natura 2000-

Denkrichting 1

Denkrichting 2

Denkrichting 3

Denkrichting 4

--

--

-

onbekend

--

gebieden Wnb
2. Soortenbescherming

-

--

-

--

-

0

+

Wnb
3. Natuurnetwerk

--

--

0

0

+

--

--

-

0

+

Nederland (NNN)
4. Biodiversiteit

Toelichting
Criterium 1: Natura 2000-gebieden Wet natuurbescherming
Denkrichting 1 leidt van alle denkrichtingen tot de meeste extra depositie van stikstof op
Natura 2000-gebieden. Dit als gevolg van de extra te verwachten verkeersbewegingen en
toename van de maximumsnelheid. Uit een indicatieve berekening blijkt dat tientallen mol per
hectare per jaar aan extra stikstofdepositie terechtkomt in Natura 2000-gebied Oostelijke
Vechtplassen. Denkrichting 2 leidt ook tot een toename van stikstofdepositie tot boven de
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grenswaarde van 0,05 mol/ha/jaar. Dit als gevolg van de extra te verwachten
verkeersbewegingen.
Het effect op geluidsverstoring is het grootst bij de denkrichtingen 1 en 2, omdat deze leiden tot
een toename van verkeersgebruik. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is Oostelijke
Vechtplassen. Het gevolg van toename van geluid is hier het grootst en kan ertoe leiden dat de
broedvogels niet meer succesvol tot broeden komen in geschikte broedbiotopen in de omgeving.
Per saldo hebben denkrichtingen 1 en 2 een zeer negatief effect op Natura 2000-gebieden.
Hoewel in denkrichting 3 alleen op enkele delen van de N201 maatregelen worden doorgevoerd,
overschrijdt ook deze denkrichting zeer waarschijnlijk de grenswaarde van 0,05 mol/ha/jaar als
gevolg van verkeerstoename. Het effect is daarom negatief (-) tot zeer negatief (- -).
Voor denkrichting 3 is het effect op geluidsverstoring neutraal (0) tot negatief (-). De knelpunten
tussen Loenersloot en Vinkeveen bevinden zich op meer dan twee kilometer afstand van Natura
2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Het knelpunt bij Mijdrecht bevindt zich op meer dan vier
kilometer afstand van Natura 2000-gebied Botshol. Per saldo heeft denkrichting 3 een negatief (-)
tot zeer negatief (- -) effect op Natura 2000-gebieden.
Het effect van denkrichting 4 van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied is nu niet te bepalen.
Hoewel de verwachting is dat minder verkeer gebruik maakt van de N201 is de kans groot dat het
verkeer omrijdt via andere wegen, onder meer door de Oostelijke Vechtplassen. Het is niet
ondenkbaar dat dit dan leidt tot toename van depositie in andere delen van het Natura 2000gebied. Het is onduidelijk of dit dan leidt tot een toename van boven de 0,05 mol/ha/jaar.
Denkrichting 4 heeft mogelijk tot gevolg dat de verkeersbewegingen zich verplaatsen binnen
Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Dit leidt ertoe dat mogelijk instandhoudingsdoelen
elders worden verstoord. In welke hoedanigheid dit optreedt, is niet bekend. Het effect van
geluidsverstoring is daarom nu niet te bepalen. Het effect van denkrichting 4 op Natura 2000gebieden is daarmee onbekend.
Criterium 2: Soortenbescherming Wet natuurbescherming
Een uitbreiding van de infrastructuur leidt tot negatieve effecten indien verblijfplaatsen van
beschermde soorten aanwezig zijn. Het effect is negatief (-) tot zeer negatief (- -) voor
denkrichtingen 1 en 2 als gevolg van de forse verbredingen.
Omdat bij denkrichting 3 de uitbreiding van het wegdek niet op het hele traject van de N201
plaatsvindt, is het effect negatief (-). Effecten die optreden zijn hier meer lokaal van aard dan bij
denkrichtingen 1 en 2.
Denkrichting 4 leidt niet tot uitbreiding van infrastructuur en ook niet tot negatieve effecten op
verblijven van beschermde soorten. Met het uitvoeren van maatregelen voor natuur is het zelfs
mogelijk om positief te scoren. Het effect is daarom neutraal (0) tot positief (+).
Criterium 3: Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Denkrichtingen 1 en 2 leiden mogelijk tot een zeer negatief effect (- -) op het NNN. Dit effect komt
met name voort uit de achteruitgang van het beschikbaar areaal voor moerasvorming; dit is
onderdeel van de ambitie van de Provincie Utrecht.
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Denkrichting 3 heeft veel minder oppervlakteaantasting tot gevolg. Wel kan de ingreep bij deze
denkrichting lokaal de kwaliteit van een beheertype aantasten. De kans hierop is waarschijnlijk
met mitigerende maatregelen te voorkomen, zodat geen sprake is van een zeer negatief effect.
Het effect van denkrichting 3 op het NNN is daarom neutraal (0) tot negatief (-).
Denkrichting 4 leidt niet tot oppervlakteaantasting of kwaliteitsverlies van het NNN. Met het
uitvoeren van maatregelen voor natuur is het zelfs mogelijk om positief te scoren. Het effect is
daarom neutraal (0) tot positief (+).
Criterium 4: Biodiversiteit
Het ruimtegebruik is bij de denkrichtingen 1 en 2 het grootst en leidt tot een vrijwel permanente
afname van weidevogelkerngebieden. De kans is groot dat bij deze denkrichtingen het aantal
weidevogels, zoals grutto, achteruitgaat. Ook is de kans groot dat weidevogels hier niet meer
gaan broeden. De afname van leefgebied voor weidevogels is met meer dan 100 hectare
aanzienlijk en heeft mogelijk zelfs een effect op de staat van instandhouding van de grutto in
Utrecht. Hiermee wordt bedoeld dat het aantal broedparen op provinciaal niveau achteruit gaat in
de toekomst. Hier is waarschijnlijk niet mogelijk om met maatregelen een permanent negatief
effect op de beschikbaarheid aan leefgebied te voorkomen, evenals het behoud van de huidige
kwaliteit. Het effect is daarom zeer negatief (- -).
De denkrichtingen 1 en 2 tasten mogelijk het leefgebied, 6,4 hectare aan zoete plas, aan. Het leidt
daarom mogelijk tot een negatief (-) tot zeer negatief (- -) effect op de beschikbaarheid aan
geschikt broedgebied van krooneend.
Per saldo hebben denkrichtingen 1 en 2 een zeer negatief effect op biodiversiteit.
Denkrichting 3 leidt tot veel minder oppervlakteaantasting van weidevogelkerngebieden, maar is
wel aanzienlijk. Ook dit leidt tot een behoorlijke achteruitgang in beschikbaarheid aan leefgebied.
Mogelijk kunnen extra maatregelen een permanent negatief effect op de beschikbaarheid aan
leefgebied voorkomen, evenals het behoud van de huidige kwaliteit. Het effect is negatief (-) tot
zeer negatief (- -). Denkrichting 3 leidt niet tot oppervlakteaantasting van icoonsoorten. Per saldo
heeft denkrichting 3 een negatief effect (-) op biodiversiteit.
Denkrichting 4 heeft geen oppervlakteaantasting tot gevolg en heeft daarmee een neutraal effect
(0) op weidevogelkerngebieden en icoonsoorten. Het kan zelfs een positief effect (+) hebben als
het verkeer alternatieve routes neemt als gevolg van de afwaardering. Dit ‘ontlast’ mogelijk de nu
aanwezige weidevogelkerngebieden langs de N201.
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding project

De provinciale weg N201 kent al jaren grote doorstromingsproblemen op verschillende
wegvakken. Het is daarmee een van de grootste doorstromingsknelpunten in de provincie
Utrecht. Dit heeft te maken met de groei van de mobiliteit en de ruimtelijke en economische
activiteiten in het invloedsgebied van deze weg. De Provincie Utrecht blijft de komende jaren
inzetten op het maximaliseren van de capaciteit en doorstroming. Vandaar dat Provincie Utrecht
heeft besloten om het programma ‘Toekomst N201’ op te starten. Dit om de
toekomstbestendigheid van de N201 te onderzoeken en alle toekomstige en al lopende projecten
te coördineren vanuit het programma.

Figuur 1.1: De N201 loopt van Zandvoort tot Hilversum. Het Utrechtse deel is 16,3 kilometer lang en loopt
vanaf het aquaduct bij Amstelhoek tot net voorbij Vreeland.

In dit memorandum worden de effecten van de denkrichtingen op geluid beschreven.

4/30

Kenmerk

1.2

R003-1266400NGW-V01-agv-NL

Beschrijving denkrichtingen

In deze paragraaf beschrijven we de vier gekozen denkrichtingen met de bijbehorende
uitgangspunten.
Denkrichting 1: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 100 km/u

Figuur 1.2: Tracé van denkrichting 1

Figuur 1.3: Principe dwarsprofiel van een autoweg

De N201 wordt tussen de A4 en de A27 opgewaardeerd tot een weg met 2 rijbanen met elke
rijbaan 2 rijstroken (in het vervolg spreken we van 2x2 rijstroken) en een wettelijke
maximumsnelheid van 100 km/u. In deze denkrichting krijgt het tracé de status van autoweg. Het
aquaduct bij Amstelhoek wordt ook uitgevoerd als een weg met 2x2 rijstroken. Er komt een
nieuwe wegverbinding tussen de N201 en de A27 ten zuiden van Hilversum. De S-bocht op de
N201 bij de kern Mijdrecht wordt vanaf het aquaduct bij Amstelhoek gestrekt.
Op de N201 komen nieuwe (hoge) bruggen met 2x2 rijstroken, waardoor er geen brugopeningen
noodzakelijk zijn. Alle aansluitingen met de N201 worden ongelijkvloers. Op de kruispunten met
de toe- en afritten is modelmatig vooralsnog uitgegaan van voorrangskruispunten.
Er zijn in deze denkrichting geen aanpassingen meegenomen voor de aansluitingen van de N201
met de A4 en met de A2. Er is in dit stadium van het onderzoek nog niet onderzocht welke
kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten noodzakelijk is.
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Figuur 1.4: Voorbeeld van een 2x2 autoweg (N50 Ens, bron: wegenwiki.nl)

Denkrichting 2: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u

Figuur 1.5: Tracé van denkrichting 2

Figuur 1.6: Principe dwarsprofiel van een weg met geslotenverklaring
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De capaciteit op de N201 wordt tussen het aquaduct Amstelhoek en de N402 vergroot door het
realiseren van een weg met 2x2 rijstroken. De wettelijke maximum snelheid blijft 80 km/u. De
N201 krijgt de status van weg met geslotenverklaring. Dat betekent dat langs het hele tracé een
parallelweg komt. Het aquaduct bij Amstelhoek blijft 1x2 rijstroken. De S-bocht op de N201 bij
Mijdrecht wordt gestrekt. Op de N201 komt een nieuwe hoge brug bij de Vinkeveense Plassen,
waardoor hier geen brugopeningen meer noodzakelijk zijn. Op de kruispunten waar de N201
wordt verbreed van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken zijn alleen de rechtdoorgaande stroken op
de N201 ook uitgevoerd met 2 rijstroken per rijrichting. Er is in dit stadium van het onderzoek nog
niet onderzocht welke kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten
noodzakelijk is.
Denkrichting 3: 1x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u en oplossen knelpunten

Figuur 1.7: Tracé van denkrichting 3

Op de N201 blijft de wettelijke maximum snelheid 80 km/u. De status van de weg blijft verder
hetzelfde als in de huidige situatie. De S-bocht op de N201 bij Mijdrecht (Hofland) wordt gestrekt,
waarbij de bochtafsnijding enkel bij Mijdrecht plaatsvindt en niet wordt doorgetrokken tot Uithoorn.
Het aquaduct bij Amstelhoek blijft een rijbaan met 1x2 rijstroken. Op de kruispunten waar de
N201 wordt verbreed van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken zijn alleen de rechtdoorgaande
stroken op de N201 ook uitgevoerd met 2 rijstroken per rijrichting. Er is in dit stadium van het
onderzoek nog niet onderzocht welke kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle
kruispunten noodzakelijk is.
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Figuur 1.8: Voorbeeld van een 1x2 weg

Denkrichting 4: afwaarderen weg met fysieke wegafsluitingen

Figuur 1.9: Tracé van denkrichting 4

In denkrichting 4 blijft de N201 1x2 rijstroken houden. De enige aanpassing is dat de N201 fysiek
wordt afgesloten bij het aquaduct Amstelhoek en tussen de N523 en Kortenhoef. Bij deze
wegafsluitingen (zogenaamde ‘knippen’) kan het wegverkeer niet doorrijden. De status van de
weg blijft verder hetzelfde als in de huidige situatie. De locaties van de ‘knippen’ zijn gekozen in
de buurt van de provinciale grenzen. Op het oostelijke deel van de N201 is de ‘knip’ echter
dichter bij Hilversum geplaatst om de verbinding met de N523 richting de A2 in stand te houden.
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Figuur 1.10: Voorbeelden van fysieke wegafsluitingen voor
autoverkeer

1.3

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op de Aanpak Duurzaam GWW en instrumenten binnen de aanpak.
Vervolgens zal na een algemene toelichting over de Omgevingswijzer de toepassing van dit
instrument voor het project N201 beschreven worden. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitkomsten per
denkrichting. Hoofdstuk 4 sluit af met een samenvatting en doorkijk naar de vervolgstappen.

2 Methode
2.1

Toelichting

Bij het formuleren van de toetsingscriteria is het van belang dat de gegevens om een beoordeling
uit te voeren beschikbaar zijn. Dit is sturend geweest bij het formuleren en uitwerken van de
criteria. Tabel 2.1 geeft de vijfpuntsschaal weer, waarmee de beoordeling is uitgevoerd.
Tabel 2.1: Beoordelingscriteria
Score

Beoordeling

++

Zeer positief effect

+

Positief effect

0

Nihil of neutraal effect

-

Negatief effect

--

Zeer negatief effect

2.2

Toetsingscriteria

In deze paragraaf worden toetsingscriteria uitgewerkt voor de volgende aspecten ten aanzien van
geluidshinder
 Criterium 1: Verwachtingen ten aanzien van het wettelijk kader


Criterium 2: Geluidshinder binnen woonkerken
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Criterium 1: Verwachtingen ten aanzien van het wettelijk kader
In de vier denkrichtingen is in meer of mindere mate sprake van aanpassingen van bestaande
wegen. Bij de aanpassing van een weg dient volgens de Wet geluidhinder een zogenaamd
reconstructieonderzoek plaats te vinden. Hierbij wordt de geluidssituatie in de plansituatie
vergeleken met de huidige geluidssituatie (of een eerder vastgestelde hogere waarde). Wanneer
de geluidsbelasting als gevolg van de plannen met 2 dB of meer toeneemt, is sprake van een
reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder, en dient de toepassing van
geluidsreducerende maatregelen worden onderzocht. In beginsel zijn toenames groter dan 5 dB
niet toegestaan1.
In voorliggende analyse is op basis van de verkeersintensiteiten bepaald langs welke tracédelen
sprake is van toenames van de geluidsbelasting ten opzichte van de huidige situatie en waar dus
rekening gehouden dient te worden met de toepassing van geluidsreducerende maatregelen.
Hiermee geeft dit criterium een beeld van de haalbaarheid van de denkrichtingen in relatie tot het
wettelijk kader. De toetsingscriteria zijn weergegeven in tabel 2.2. Bij het beschouwen van de
denkrichtingen is nog geen rekening gehouden met eventueel toe te passen (aanvullende)
geluidsreducerende maatregelen. De toepassing van geluidsreducerende maatregelen is per
denkrichting kwalitatief beschouwd.
Tabel 2.2: Toetsingscriteria criterium 1: verwachtingen wettelijk kader geluid
Score

Beoordeling

Toelichting criterium

++

Zeer positief

Geen knelpunten ten aanzien van wettelijk kader geluid

+

Positief

Knelpunten wettelijk kader geluid op te lossen met beperkte geluidsreducerende

0

Nihil of

maatregelen
Beperkt aantal knelpunten ten aanzien van wettelijk kader geluid

neutraal effect
-

Negatief

Groot aantal knelpunten ten aanzien van wettelijk kader geluid

--

Zeer negatief

Onoverkomelijke knelpunten ten aanzien van wettelijk kader geluid. Knelpunten

effect

zijn alleen op te lossen met ingrijpende en omvangrijke geluidsreducerende
maatregelen

In denkrichting 1, 2 en 3 is in meer of mindere mate sprake van nieuwe tracédelen. Dit betreffen
de delen waar de bochten in het bestaande tracé worden afgesneden. Voor nieuwe tracédelen
gelden in de Wet geluidhinder andere normen ten opzichte van aan te passen wegen
(reconstructie). Voor nieuwe wegen wordt geen vergelijking gemaakt met de huidige situatie. In
beginsel zal de geluidsbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen ten hoogste 48 dB mogen
bedragen (voorkeursgrenswaarde). Wanneer de geluidsbelasting hoger is, dient de toepassing
van geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht. Wanneer maatregelen overwegende
bezwaren ontmoeten, is ontheffing voor een hogere waarde mogelijk. Hierbij geldt een maximale
ontheffingswaarde (63 dB voor binnenstedelijke en 58 dB voor buitenstedelijke situaties)

1

Een toename groter dan 5 dB is in beginsel niet toegestaan, tenzij de geluidsbelasting voor “een gelijk aantal
woningen elders met een ten minste gelijke waarde zal verminderen”. (Wet geluidhinder, artikel 100a, lid 1 onder a)
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Criterium 2: Geluidshinder binnen woonkernen
Voor dit criterium wordt gekeken naar de geluidshinder in woonkernen. Voor de diverse
woonkernen langs het tracé van de N201 wordt de geluidssituatie per denkrichting vergeleken
met de geluidssituatie in de toekomstige referentiesituatie. Hierbij is beschouwd in hoeverre een
toe of afname van de geluidshinder te verwachten valt, ten gevolge van het verkeer op de N201.
De volgende woonkernen zijn beschouwd:
 Uithoorn


Amstelhoek




Mijdrecht
Vinkeveen



Loenersloot



Vreeland

De toetsingscriteria zijn weergegeven in tabel 2.3.
Tabel 2.3: Toetsingscriteria criterium 2: geluidshinder binnen woonkernen
Score

Beoordeling

Toelichting criterium

++

Zeer positief

Afname geluidsbelasting met 5 dB of meer

+

Positief

Afname geluidsbelasting 2 dB tot 5 dB

0

Nihil of neutraal effect

Geen significante toe- of afnames geluidsbelasting

-

Negatief

Toename geluidsbelasting 2 dB tot 5 dB

--

Zeer negatief effect

Toename geluidsbelasting met 5 dB of meer

2.3

Uitgangspunten methodiek

De toetsing van de denkrichtingen is afhankelijk van de beschikbaarheid van onderzoeksgegevens en de detaillering van het ontwerp. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:


Verkeersgegevens zijn afkomstig uit de Verkeersstudie RHDHV in het rapport Verkeersstudie
N201 Toekomstvast. De resultaten van de studie hebben betrekking op de avondspitsperiode. In milieustudies dient te worden uitgegaan van weekdaggemiddelde
etmaalintensiteiten. De avondspits-cijfers uit het verkeersmodel zijn hierbij omgerekend naar
etmaalintensiteiten. Op basis van verkeersmodelcijfers is bepaald dat 9,3% van het verkeer in
een etmaal in een 1-uurs avondspits rijdt. Op basis van deze factor zijn de avondspits-cijfers
omgerekend naar etmaalgemiddelde verkeerscijfers. Daarnaast zijn de etmaalgemiddelden
omgerekend naar weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten met de factor werkdag * 0,9



Voor de verkeersberekeningen van de referentiesituatie en Denkrichtingen 1, 2 en 3 is
gebruik gemaakt van het scenario 2030 Hoog. Denkrichting 4 is doorgerekend voor 2016.
Denkrichting 4 is omgerekend naar planjaar 2030 door rekening te houden met een
autonome groei van 24% (o.b.v. verkeersmodelcijfers)



Voor verdere informatie over de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen naar het
memorandum verkeer. 2

2

Tauw-Goudappel Coffeng, 2018, Provincie Utrecht - N201 Toekomstvast 1.6 Memorandum verkeersanalyse (fase
1).
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De gevolgen van de verschillende denkrichtingen zijn bepaald op basis van de verandering in
het aantal verkeersbewegingen. Daarnaast zijn de diverse denkrichtingen doorgerekend met
Tygron Engine. Tygron Engine maakt op basis van diverse algemeen beschikbare ruimtelijke
bestanden (bijvoorbeeld Basisadministratie Adressen en Gebouwen; Basiskaart
Grootschalige Topografie) en de uit het verkeersmodel afkomstige scenario’s een 3D-analyse
van diverse omgevingsaspecten. Voor geluid maakt Tygron gebruik van Standaard
Rekenmethode I uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder. Daarmee kennen de
berekeningen een indicatief karakter. Tygron Enige geschikt voor een vergelijk van effecten
tussen verschillende denkrichtingen in deze fase 1. In fase 2 dient gedetailleerd akoestisch
onderzoek plaats te vinden. De voorkeursvariant(en) worden hierbij getoetst op basis van een
nog op te stellen geluidsmodel



De analyses in Tygron zijn voor de N201 gebaseerd op avondspitscijfers die zijn ontleend
aan het dynamisch model van RHDHV. De overige wegen (anders dan de N201) zijn in de
verschillende denkrichtingen niet onderscheidend geacht en gebaseerd op de standaard
beschikbare brongegevens, waaronder het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL)

Kanttekeningen bij de gehanteerde methode
In de verkeersmodelcijfers en toegepaste omrekeningen t.b.v. de milieustudies zitten de nodige
aannames onzekerheden (zie hiervoor ook memorandum verkeer). Significante geluidseffecten
doen zich voor bij een toename van de verkeersintensiteit van circa 40%. Kleine afwijkingen en
onzekerheden in verkeerseffecten leiden daarmee niet tot grote effecten ten aanzien van de
geluidssituatie. Hiermee is de gehanteerde methode geschikt om op basis van de beschikbare
informatie inschattingen van de gevolgen voor de geluidssituatie te kunnen doen. De
berekeningen kennen een indicatief karakter en betreffen geen formele toetsing aan de normen
uit de Wet geluidhinder. In fase 2 is formeel akoestisch onderzoek benodigd. In het vervolgtraject
is daarbij een hoger detailniveau benodigd over bijvoorbeeld de exacte wegligging en de situering
van aansluitingen en kruispunten.
Aandachtspunt bij het akoestisch onderzoek is daarbij tevens de mogelijk eerder vastgestelde
hogere grenswaarden. Deze dienen betrokken te worden in een reconstructieonderzoek in de zin
van de Wet geluidhinder.

3 Huidige situatie en referentiesituatie
3.1
3.1.1

Huidige situatie
Analyse huidige geluidssituatie

Langs de N201 zijn diverse woonkernen gesitueerd. Omwonenden kunnen geluidsoverlast
ervaren van het verkeer op de N201. Figuur 3.1 geeft een beeld van de woningen in de omgeving
van de N201, met een geluidsbelasting groter dan 50 dB ten gevolge van het verkeer op de
Provinciale wegen.
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Figuur 3.1: overzicht geluidsbelasting t.g.v. Provinciale wegen (bron: EU-geluidskaart 2016 Provincie
Utrecht)

Met name in de kernen Amstelhoek, Mijdrecht, Vinkeveen, Loenersloot en Vreeland zijn
concentraties van woningen3 met een geluidsbelasting groter dan 50 dB ten gevolge van het
verkeer op de N201.
Geluidsreducerende maatregelen
Op en langs de N201 zijn reeds diverse geluidsreducerende maatregelen getroffen. Op diverse
delen van de N201 is een geluidsreducerend wegdek toegepast. Over het algemeen betreffen dit
wegdekken met een geluidsreducerend vermogen van 3 tot 4 dB ten opzichte van een standaard
asfaltverharding (dichtasfaltbeton). Bij de aanpassing van bestaande wegen is het van belang dat
opnieuw een geluidsreducerend wegdek toegepast wordt. Gerealiseerd moet worden dat
eventuele projecteffecten, bijvoorbeeld toenames van verkeer of wegasverschuivingen, niet
kunnen worden gecompenseerd door het toepassen van een geluidsreducerend wegdek, omdat
dit reeds toegepast is.
Op een tweetal locaties, nabij Amstelhoek en Vinkeveen, zijn geluidsreducerende maatregelen
toegepast in de vorm van geluidsafschermingen. Figuur 3.2 geeft een overzicht van de
toepassing van geluidsreducerend asfalt (groen) en geluidsafschermingen (rood) langs het tracé
van de N201.

3

Dit kunnen tevens woonschepen, woonwagenstandplaatsen, zorg- en onderwijsgebouwen betreffen
(geluidsgevoelige bestemmingen).
13/30

Kenmerk

R003-1266400NGW-V01-agv-NL

Figuur 3.2: Geluidsreducerende maatregelen N201 (groen = geluidsreducerend asfalt, rood =
geluidsafscherming)

Momenteel werkt de provincie Utrecht aan het actieplan geluid. Hierin wordt voor hoogbelaste
locaties, op basis van de EU-geluidskaart 2016, een afweging voor de toepassing van
maatregelen gemaakt. De provincie Utrecht hanteert hierbij een plandrempel van 61 dB.
3.1.2

Toetsen huidige situatie

De toetsingscriteria voor het aspect geluid zijn met name gericht op het beoordelen van de
gevolgen van de verschillende denkrichtingen. Deze kunnen daarmee niet worden toegepast op
alleen de huidige situatie. De huidige situatie vormt wel een belangrijke basis voor het
beschouwen van (criterium 1) de verwachtingen ten aanzien van het wettelijk kader.

3.2

Referentiesituatie 2030

De referentiesituatie 2030 wordt beschouwd door rekening te houden met de autonome
ontwikkelingen. Dit betreffen demografische, economische, ruimtelijke en verkeerskundige
ontwikkelingen conform het hoge scenario van het CPB en de infrastructurele besluiten, waar
reeds een beslissing over is genomen, bijvoorbeeld de verbreding van de A9.
De vormgeving van de N201 is in deze referentiesituatie ongewijzigd ten opzichte van de huidige
situatie.
3.2.1

Analyse referentie situatie 2030

Als gevolg van de genoemde autonome ontwikkelingen neemt het aantal verkeersbewegingen op
de N201 toe. Tabel 3.1 geeft voor de diverse wegvakken van de N201 de verkeersintensiteit in de
huidige situatie 2016 en de autonome situatie 2030 weer. Tevens is de verwachte (autonome)
verandering in geluidsbelasting gepresenteerd. De nummering van wegvakken is gepresenteerd
in figuur 3.3.
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Tabel 3.1: Weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten (afgerond op 50-tallen) en verandering geluidsbelasting
Wegvak

1.

Begrenzing

Amsterdamseweg-Van

Huidige

autonome

Relatief

Verandering

situatie 2016

situatie 2030

verschil

geluidsbelasting

(mvt/etm)

(mvt/etm)

15.000

18.450

Geijnweg
2.

Van Geijnweg – Mijdrechtse

+0,9 dB
23%

15.050

18.450

Zuwe

+0,9 dB
23%

3.

Mijdrechtse Zuwe - Middenweg

19.300

21.250

4.

Middenweg – Waverveensepad

19.050

21.050

+0,4 dB
10%
+0,4 dB
10%

5.

Waverveensepad – Hofland

18.600

20.500

+0,4 dB
10%

6.

Hofland – Veenweg

17.700

20.450

+0,6 dB
15%

7.

Veenweg – Ingenieur

17.500

19.600

20.250

24.600

Enschedeweg
8.

Ingenieur Enschedeweg -

12%

Herenweg
9.

Herenweg – Rijksweg A2

+0,5 dB
+0,8 dB
21%

21.900

26.500

+0,8 dB
21%

10.

Rijksweg A2 - Rijksstraatweg

22.150

27.750

11.

Rijksstraatweg – N402

22.850

28.400

25%

+1,0 dB
+0,9 dB

24%
12.

N402 - Singel

18.750

23.450

13.

Singel - Raadhuislaan

18.100

22.550

25

+1,0 dB

%
+1,0 dB
25%
mvt/etm = aantal motorvoertuigen per etmaal; dB = decibel
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Figuur 3.3: Situering wegvakken N201

Als gevolg van de autonome ontwikkelingen neemt de geluidsbelasting naar de toekomst met
circa 1 dB toe. Hiermee zal ook de geluidshinder langs de weg toenemen. Figuur 3.4 geeft een
indruk van de geluidssituatie in 2030 rond de N201.

Figuur 3.4: Geluidssituatie referentie 2030 (indicatief)

3.2.2

Toetsen referentiesituatie

De toetsingscriteria voor het aspect geluid zijn met name gericht op het beoordelen van de
gevolgen van de verschillende denkrichtingen. Deze kunnen daarmee niet worden toegepast op
alleen de referentiesituatie. De referentiesituatie vormt wel een belangrijke basis voor het
beschouwen van de geluidshinder binnen de woonkernen (criterium 2).
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4 Effecten denkrichtingen en toetsing
In dit hoofdstuk zijn de denkrichtingen beschouwd aan de hand van de toetsingscriteria voor
geluid:


Criterium 1: Verwachting ten aanzien van het wettelijk kader (paragraaf 4.1)



Criterium 2: Geluidshinder in woonkernen (paragraaf 4.2)

4.1

Verwachtingen ten aanzien van wettelijk kader (criterium 1)

Effecten op geluidsbelasting
Op basis van de verandering in het aantal verkeersbewegingen, zijn de gevolgen op de
geluidsbelasting langs de weg berekend. Tabel 4.1 geeft een overzicht waarin per denkrichting de
verandering in geluidsbelasting ten opzichte van de huidige situatie is weergegeven. Belangrijk is
om te vermelden dat de effecten gebaseerd zijn op de wijzigingen in de verkeersintensiteiten en
dat (beperkte) wijzigingen in de wegligging niet zijn meegenomen. Dit aspect dient bij de
volgende uitwerking nader beschouwd te worden. De ingrijpende wijzigingen in wegligging zijn in
voorliggende analyse wel beschouwd.
Tabel 4.1: Verandering in geluidsbelasting t.o.v. huidige situatie
Wegvak

Begrenzing

Denkrichting 1

Denkrichting 2

Denkrichting 3

Denkrichting 4

2x2 met 100

2x2 met 80

1x2 met 80

Afwaarderen met

km/u*

km/u

km/u en

fysieke

oplossen

wegafsluitingen

knelpunten
1.

Amsterdamseweg-Van Geijnweg

4,0

1,4

2,3

n.v.t.

2.

Van Geijnweg – Mijdrechtse Zuwe

-0,6

-5,6

2,3

-20,8

3.

Mijdrechtse Zuwe - Middenweg

-5,4

-9,8

0,7

-0,1

4.

Middenweg – Waverveensepad

-5,5

-39,8

0,7

-0,1

5.

Waverveensepad – Hofland

-5,4

-10,0

-10,0

0,0

6.

Hofland – Veenweg

-4,3

-4,2

-4,1

0,5

7.

Veenweg – Ingenieur Enschedeweg

3,2

0,8

0,8

0,6

8.

Ingenieur Enschedeweg - Herenweg

3,0

1,2

1,1

0,8

9.

Herenweg – Rijksweg A2

2,7

1,1

1,0

0,9

10.

Rijksweg A2 - Rijksstraatweg

2,0

1,0

1,0

0,3

11.

Rijksstraatweg – N402

2,0

1,0

1,0

0,3

12.

N402 - Singel

2,8

1,0

1,0

-2,9

13.

Singel - Raadhuislaan

2,8

0,8

1,0

-3,5

* In denkrichting 1 moet aanvullend rekening gehouden worden met een toename van geluid van 1 dB als gevolg van de
snelheidsverhoging van 80 km/u naar 100 km/u
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Hierna zijn per denkrichting de gevolgen ten aanzien van het Wettelijk kader beschreven.

Denkrichting 1 – 2x2 met 100 km/u
Tussen Uithoorn en Mijdrecht is een nieuw tracédeel beoogd. Als gevolg van deze wijzigingen zal
sprake zijn van een forse toename van het aantal verkeersbewegingen. De toename van het
aantal verkeersbewegingen komt met name door de grotere aantrekkelijkheid van de route (meer
capaciteit en een hogere maximum snelheid). Dit is terug te zien in de te verwachten toename
van de geluidsbelasting.
Ter hoogte van Uithoorn (wegvak 1, grondgebied Provincie Noord-Holland) en tussen Mijdrecht
en Vreeland volgt het beoogde tracé de bestaande N201. Als gevolg van de toename van verkeer
moet hier een toename van de geluidsbelasting van 3 tot 4 dB worden verwacht. Als gevolg van
de toename van de maximum snelheid van 80 km/u naar 100 km/u neemt de geluidsbelasting
nog eens met circa 1 dB toe. Het bestaande tracé van de N201 zal verbreed moeten worden,
waardoor de weg dichter bij geluidsgevoelige bestemmingen komt te liggen. Wanneer deze
aspecten gezamenlijk worden beschouwd bestaat een reëel risico dat de geluidsbelasting langs
het tracé met 5 dB of meer toeneemt. In beginsel zijn toenames groter dan 5 dB niet toegestaan4.
Omdat de N201 reeds grotendeels voorzien is van een geluidsreducerend wegdek, kan de
geluidstoename als gevolg van de beoogde aanpassing niet verder worden gereduceerd met
bronmaatregelen. Er zullen naar verwachting langs grote delen van het tracé geluidsschermen
gerealiseerd moeten worden. Een nadere afweging ten aanzien van de doelmatigheid,
toepasbaarheid en omvang van maatregelen zal nodig zijn. Er moet daarmee rekening gehouden
met aanzienlijke kosten om een dergelijke denkrichting mogelijk te maken.
Vanuit het oogpunt van geluid in relatie tot het wettelijk kader scoort denkrichting 1
daarom zeer negatief ( - - ).
Voor het nieuwe tracédeel zal tevens moeten worden voldaan aan de normen uit de Wet
geluidhinder. Het nieuwe wegdeel ligt niet in de nabijheid van de woonkernen. Echter zal voor
enkele woningen in het buitengebied de geluidssituatie fors verslechteren. Door het nieuwe
tracédeel wordt de bestaande N201 ter hoogte van Amstelhoek en Mijdrecht ontlast, waardoor
daar sprake is van een positief effect op de geluidssituatie.
Figuur 4.1 geeft een indruk van de geluidssituatie in 2030 rond de N201.

4

Een toename groter dan 5 dB is in beginsel niet toegestaan, tenzij de geluidsbelasting voor “een gelijk aantal
woningen elders met een ten minste gelijke waarde zal verminderen”. (Wet geluidhinder, artikel 100a, lid 1 onder a)
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Figuur 4.1: Geluidssituatie denkrichting 1

Denkrichting 2 – 2x2 met 80 km/u
Denkrichting 2 betreft een 2x2 profiel met maximum snelheid van 80 km/u. De plannen voorzien in een nieuw
wegtracé tussen Uithoorn en Mijdrecht.

Ter hoogte van het nieuwe tracé neemt de geluidsbelasting nabij de bestaande N201 fors af. Als
gevolg van de aanpassing is op de overige tracédelen sprake van een toename van het aantal
verkeersbewegingen (wegvak 1 en 7 t/m 13). De geluidsbelasting neemt als gevolg van de
verkeerstoename met circa 1 dB toe. Aanpassingen aan de weg, zoals het verleggen van de
wegas, kunnen mogelijk een reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder tot gevolg
hebben. Er dient in dat geval rekening gehouden te worden met overdrachtsmaatregelen als
geluidswallen of geluidsschermen en/of gevelmaatregelen (in combinatie met hogere waarden).
Denkrichting 2 scoort daarom negatief ( - ).
Figuur 4.2 geeft een indruk van de geluidssituatie in 2030 rond de N201.

Figuur 4.2: Geluidssituatie denkrichting 2

Denkrichting 3 – 1x2 met 80 km/u en oplossen knelpunten
In denkrichting 3 is uitgegaan van een 1x2 profiel, waarbij de grootste verkeerskundige
knelpunten in het tracé worden opgelost. Ter hoogte van Mijdrecht wordt over een korte lengte
een nieuw tracé gerealiseerd, waarmee de huidige bocht wordt ‘rechtgetrokken’. Figuur 4.5 geeft
een indruk van de denkrichting.
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Langs het westelijk deel van het tracé (wegvak 1 en 2) is sprake van een toename van het aantal
verkeersbewegingen ten opzichte van de huidige situatie. Hierdoor neemt de geluidsbelasting
met circa 2 dB toe. Langs dit deel van het tracé worden in denkrichting 3 geen wijzigingen
beoogd, waarmee in beginsel geen reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder van
toepassing is. Ter hoogte van Mijdrecht, waar de bocht wordt ‘rechtgetrokken’ (wegvak 5 en 6),
zal sprake zijn van een afname van de geluidsbelasting langs het huidige tracé. De weg komt
verder van Mijdrecht af te liggen.
Langs de rest van het tracé is als gevolg van de toename van verkeer in denkrichting 3 ten
opzichte van de huidige situatie sprake van een toename van de geluidsbelasting van circa 1 dB.
Ter hoogte van Loenersloot en Vreeland is echter mogelijk sprake van wegasverschuivingen,
waarmee de geluidsbelasting binnen de kernen verder toe kan nemen. Voor dit tracédeel moet
dus rekening gehouden worden met een reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder.
Omdat ter hoogte van deze kernen reeds een geluidsreducerend wegdek toegepast is, kan de
toename van de geluidsbelasting niet eenvoudig worden gecompenseerd. Er dient rekening
gehouden te worden met overdrachtsmaatregelen als geluidswallen of geluidsschermen en/of
gevelmaatregelen (in combinatie met hogere waarden). Denkrichting 3 scoort daarom vanuit
het oogpunt van het wettelijk kader neutraal ( 0 ).
Figuur 4.3 geeft een indruk van de geluidssituatie in 2030 rond de N201.

Figuur 4.3: Geluidssituatie denkrichting 3

Denkrichting 4 – Afwaarderen met fysieke wegafsluitingen
In denkrichting 4 worden, behoudens het aanbrengen van fysieke wegafsluitingen, geen grote
aanpassingen aan het tracé van de N201 uitgevoerd. Er zal langs het tracé daarom naar
verwachting geen sprake zijn van een reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder,
omdat er geen directe aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek. Ter
hoogte van de locaties waar een blokkade aangebracht wordt, zal de verkeersintensiteit fors
afnamen, hetgeen gunstig is voor de geluidssituatie.
Echter zal de situatie wel zorgen voor een verschuiving van het verkeer naar andere wegen. De
indirecte planeffecten zullen groot zijn. Afgevraagd kan worden of dergelijke ontwikkelingen
wenselijk zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Dit is een belangrijk aspect bij het
vervolgonderzoek. Denkrichting 4 scoort daarom vanuit het oogpunt van de verwachtingen
ten aanzien van het wettelijk kader geluid neutraal ( 0 ).
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Figuur 4.4 geeft een indruk van de geluidssituatie in 2030 rond de N201.

Figuur 4.4: Geluidssituatie denkrichting 4

Resumé
De score per denkrichting is samengevat in tabel 4.2. Denkrichting 1 scoort daarbij zeer negatief
waarbij naar verwachting ingrijpende en omvangrijke geluidsreducerende maatregelen
noodzakelijk zijn. Denkrichting 2 scoort negatief door de te verwachten omvang van de
knelpunten. Denkrichting 3 en denkrichting 4 scoren beide neutraal.
Tabel 4.2: Beoordeling criterium 1 verwachtingen wettelijk kader
Criterium

Denkrichting

Denkrichting

Denkrichting

Denkrichting 4

1

2

3 1x2 met 80

Afwaarderen met

2x2 met 100

2x2 met 80

km/u en

fysieke

km/u

km/u

oplossen

wegafsluitingen

knelpunten
1. Verwachtingen Wettelijk kader

4.2

--

-

0

0

Geluidshinder in woonkernen (criterium 2)

Voor criterium 2 wordt gekeken naar de geluidshinder in woonkernen. Voor de diverse
woonkernen langs het tracé van de N201 wordt de geluidssituatie per denkrichting vergeleken
met de geluidssituatie in de referentie situatie 2030. Dit is de autonome situatie, zonder
aanpassingen aan de N201. Dit is een belangrijk verschil met de beoordeling van het eerste
criterium (verwachtingen ten aanzien van het wettelijk kader) omdat in die situatie de
denkrichtingen vergeleken worden met de huidige situatie.
De volgende woonkernen zijn beschouwd:
1.
2.

Uithoorn
Amstelhoek

3.

Mijdrecht

4.
5.

Vinkeveen
Loenersloot

6.

Vreeland

21/30

Kenmerk

R003-1266400NGW-V01-agv-NL

Figuur 4.5 geeft een overzicht van de ligging van de kernen ten opzichte van de N201.

Figuur 4.5: Woonkernen langs de N201

Op basis van de verandering in het aantal verkeersbewegingen, zijn de gevolgen op de
geluidsbelasting langs de weg berekend. Tabel 4.3 geeft een overzicht waarin per denkrichting de
verandering in geluidsbelasting ten opzichte van de toekomstige referentiesituatie 2030 is
weergegeven. Het gaat hier specifiek om de effecten ten gevolge van de N201. De overige
wegen of oude tracédelen zijn daarbij niet beschouwd. Daarbij is rekening gehouden met de
locaties waar sprake is van een nieuwe wegligging. Beperkte wijzigingen in de wegligging zijn de
analyse niet beschouwd.
Tabel 4.3: Verandering in geluidsbelasting t.o.v. referentiesituatie 2030
Wegvak

Begrenzing

Denkrichting 1

Denkrichting 2

Denkrichting 3

Denkrichting 4

2x2 met 100

2x2 met 80

1x2 met 80

Afwaarderen

km/u*

km/u

km/u en

met fysieke

oplossen

wegafsluitingen

knelpunten
1.

Amsterdamseweg-Van Geijnweg

3,1

0,5

1,5

n.v.t.

2.

Van Geijnweg – Mijdrechtse Zuwe

-1,5

3.

Mijdrechtse Zuwe - Middenweg

-5,9

-6,5

1,5

-21,7

-10,3

0,2

-0,5

4.

Middenweg – Waverveensepad

-5,9

-40,2

0,2

-0,5

5.

Waverveensepad – Hofland

-5,8

-10,5

-10,4

-0,4

6.

Hofland – Veenweg

-4,9

-4,8

-4,8

-0,1

7.

Veenweg – Ingenieur Enschedeweg

2,7

0,3

0,3

0,1

8.

Ingenieur Enschedeweg - Herenweg

2,1

0,3

0,2

-0,1

9.

Herenweg – Rijksweg A2

1,9

0,2

0,2

0,1

10.

Rijksweg A2 - Rijksstraatweg

1,0

0,0

0,0

-0,7

11.

Rijksstraatweg – N402

1,0

0,0

0,0

-0,7

12.

N402 - Singel

1,8

0,0

0,0

-3,8

13.

Singel - Raadhuislaan

1,9

-0,2

0,0

-4,4

* In denkrichting 1 moet aanvullend rekening gehouden worden met een toename van geluid van 1 dB als gevolg van de snelheidsverhoging van 80 km/u naar 100 km/u
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Hierna zijn per denkrichting de gevolgen per woonkern beschreven.

Denkrichting 1 – 2x2 met 100 km/u
Als gevolg van een toename van het aantal verkeersbewegingen en de hogere maximum
snelheid neemt de geluidsbelasting in de kernen Uithoorn, Loenersloot en Vreeland met circa 4
dB toe ten opzichte van de toekomstige situatie. Rond Vinkeveen is de toename van de
geluidsbelasting naar verwachting nog hoger, als gevolg van een verschuiving van de wegas.
Daarom scoren deze woonkernen negatief tot zeer negatief ten aanzien van het aspect
geluidshinder.
Daar tegenover staat dat als gevolg van het nieuwe tracé, de geluidsbelasting nabij de kernen
Amstelhoek en Mijdrecht fors afneemt. Gerealiseerd moet worden dat in het buitengebied ter
hoogte van het nieuwe tracé enkele woningen gelegen zijn, waarvoor de impact van de plannen
groot is. Figuur 4.6 geeft een impressie van de indicatieve geluidseffecten zoals berekend in
Tygron. Daarbij is het verschil te zien van denkrichting 1 ten opzichte van de referentiesituatie.

Figuur 4.6: Verschilkaart Tygron Denkrichting 1 t.o.v. referentiesituatie

De score per woonkern is weergegeven in tabel 4.4.
Tabel 4.4: Beoordeling criterium 2 geluidshinder in woonkernen – denkrichting 1
Woonkern

Denkrichting 1
2x2 met 100
km/u

1. Uithoorn
2. Amstelhoek
3. Mijdrecht
4. Vinkeveen
5. Loenersloot
6. Vreeland

+
++
--
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Denkrichting 2 – 2x2 met 80 km/u
De intensiteiten in denkrichting 2 zijn voor de aan te passen delen van de N201 van gelijke orde
van grootte ten opzichte van de referentiesituatie. Daarmee is geen sprake van een significante
toename van de geluidsbelasting in de woonkernen ten opzichte van de autonome situatie. Door
het nieuwe tracé nabij Amstelhoek en Mijdrecht is sprake van een zeer positief effect op de
geluidshinder, omdat de weg verder van deze kernen komt te liggen. Bij de woonkernen
Vinkeveen en Loenersloot is naar verwachting wel sprake van een waarneembare verslechtering
van de geluidsbelasting door de gewijzigde wegligging. Figuur 4.7 geeft een impressie van de
indicatieve geluidseffecten zoals berekend in Tygron. Daarbij is het verschil te zien van
denkrichting 2 ten opzichte van de referentiesituatie.

Figuur 4.7: Verschilkaart Tygron denkrichting 2 t.o.v. referentiesituatie

Tabel 4.5 geeft de score per woonkern weer.
Tabel 4.5: Beoordeling criterium 2 geluidshinder in woonkernen – denkrichting 2
Woonkern

Denkrichting 2
2x2 met 80 km/u

1. Uithoorn
2. Amstelhoek
3. Mijdrecht
4. Vinkeveen
5. Loenersloot
6. Vreeland

0
++
++
‐
‐
0
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Denkrichting 3 – 1x2 met 80 km/u en oplossen knelpunten
Als gevolg van de plannen in denkrichting 3 is sprake van een toename van de intensiteiten nabij
de woonkernen Uithoorn en Amstelhoek. Ten opzichte van de referentiesituatie 2030 wordt een
toename van circa 2 dB verwacht. Ter hoogte van Mijdrecht komt de N201 verder van de
woonkern af te liggen. Daarom neemt hier de geluidsbelasting plaatselijk behoorlijk af. Langs het
tracédeel van de N201 ten oosten van Mijdrecht, zijn de verkeersintensiteiten in denkrichting 3
van vergelijkbare orde van grootte ten opzichte van de referentiesituatie 2030. Daarmee zorgen
de plannen in deze denkrichting niet voor een grote verandering in het aantal
geluidsgehinderden. De scores zijn voor denkrichting 3 weergegeven in tabel 4.6.
Figuur 4.8 geeft een impressie van de indicatieve geluidseffecten zoals berekend in Tygron.
Daarbij is het verschil te zien van denkrichting 3 ten opzichte van de referentiesituatie.

Figuur 4.8: Verschilkaart Tygron denkrichting 3 t.o.v. referentiesituatie
Tabel 4.6: Beoordeling criterium 2 geluidshinder in woonkernen – denkrichting 3
Woonkern

Denkrichting 3
1x2 met 80 km/u
en oplossen
knelpunten

1. Uithoorn
2. Amstelhoek
3. Mijdrecht
4. Vinkeveen
5. Loenersloot
6. Vreeland

+
0
0
0
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Denkrichting 4 – Afwaarderen met fysieke wegafsluitingen
Als gevolg van de afwaardering van de N201 nemen de verkeersintensiteiten in denkrichting 4 af
ten opzichte van de referentiesituatie 2030. Met name nabij Uithoorn, Amstelhoek en Vreeland,
waar het verkeer op de N201 geblokkeerd wordt, is sprake van een afname van de
geluidsbelasting, waarmee de plannen een zeer positief effect hebben op de geluidshinder in die
kernen (tabel 4.7). Echter moet gerealiseerd worden dat het aantal verkeersbewegingen op
andere wegen zal toenemen.
Figuur 4.9 geeft een impressie van de indicatieve geluidseffecten zoals berekend in Tygron.
Daarbij is het verschil te zien van denkrichting 4 ten opzichte van de referentiesituatie.

Figuur 4.9: Verschilkaart Tygron denkrichting 4 t.o.v. referentiesituatie
Tabel 4.7: Beoordeling criterium 2 geluidshinder in woonkernen – denkrichting 4
Woonkern

Denkrichting 4
Afwaarderen
met fysieke
wegafsluitingen

1. Uithoorn

++

2. Amstelhoek

++

3. Mijdrecht

0

4. Vinkeveen

0

5. Loenersloot

0

6. Vreeland

+
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Resumé
De score per denkrichting is samengevat in tabel 4.8.
Tabel 4.8: Beoordeling criterium 2 geluidshinder in woonkernen
Woonkern

Denkrichting 1

Denkrichting 2

Denkrichting 3

Denkrichting 4

2x2 met 100

2x2 met 80 km/u

1x2 met 80 km/u

Afwaarderen

km/u

1. Uithoorn

-

0

en oplossen

met fysieke

knelpunten

wegafsluitingen

0

++

+

++

-

++

3. Mijdrecht

++

++

+

0

4. Vinkeveen

--

-

0

0

5. Loenersloot

-

-

0

0

6. Vreeland

-

0

0

++

2. Amstelhoek

5 Conclusie
De effectbeoordeling van geluid per criterium is samengevat in tabel 5.1. Onder de tabel staat
een toelichting op de effectbeoordeling.
Tabel 5.1: Overzicht effectbeoordeling van de denkrichtingen voor de criteria van geluid ten opzichte van de
referentiesituatie 2030
Denkrichting 1

Denkrichting 2

Denkrichting 3

Denkrichting 4

Criterium 1: Verwachtingen wettelijk kader

--

-

0

0

Criterium 2: Geluidshinder in woonkernen
1. Uithoorn

-

0

0

++

2. Amstelhoek

+

++

-

++

3. Mijdrecht

++

++

+

0

4. Vinkeveen

--

-

0

0

5. Loenersloot

-

-

0

0

6. Vreeland

-

0

0

++

Toelichting
Denkrichting 1 – 2x2 met 100 km/u
Denkrichting 1 heeft op het criterium wettelijk kader een zeer negatief effect (- -). Als gevolg van
de plannen neemt het aantal verkeersbewegingen fors toe, hierdoor stijgt de geluidsbelasting met
3 tot 4 dB. Door de verhoging van de maximumsnelheid van 80 km/u naar 100 km/u neemt de
geluidsbelasting met nog eens 1 dB toe. Doordat meer ruimte voor het 2x2 profiel gecreëerd
moet worden, zal de weg dichter bij woningen komen te liggen, waardoor de geluidsbelasting nog
verder toeneemt.
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De geluidsbelasting verschilt wel per woonkern. In de kernen Uithoorn, Loenersloot en Vreeland
neemt de geluidsbelasting met circa 4 dB toe ten opzichte van de referentiesituatie. Rond
Vinkeveen is de toename van de geluidsbelasting naar verwachting nog hoger, als gevolg van
een verschuiving van de wegas. Daarom scoren deze woonkernen negatief (-) tot zeer negatief
(- -) ten aanzien van het aspect geluidshinder. Daar tegenover staat dat als gevolg van het
nieuwe tracé, de geluidsbelasting nabij de kernen Amstelhoek en Mijdrecht fors afneemt. Figuur
5.1 geeft een impressie van het verschil van geluidseffecten van denkrichting 1 ten opzichte van
de referentiesituatie.
Zonder wettelijk verplichte omvangrijke en ingrijpende geluidsreducerende maatregelen kan
denkrichting 1 naar verwachting geen doorgang vinden. Er zijn reeds maatregelen getroffen in de
vorm van een geluidsreducerend wegdek. Oplossingsrichtingen moeten daarom gezocht worden
in geluidsschermen en gevelmaatregelen (in combinatie met hogere waarden).

Figuur 5.1: Verschilkaart geluidsbelasting denkrichting 1 t.o.v. referentiesituatie

Denkrichting 2 – 2x2 met 80 km/u
Denkrichting 2 heeft op het criterium wettelijk kader een negatief effect (-). Voor denkrichting 2
moet rekening worden gehouden met een reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder.
Ten opzichte van de autonome situatie is de toename van de geluidsbelasting zeer beperkt. Met
name voor de woonkernen Amstelhoek en Mijdrecht is sprake van een zeer positief effect (+ +),
omdat de weg verder van deze kernen komt te liggen. Bij de woonkernen Vinkeveen en
Loenersloot is naar verwachting wel sprake van een waarneembare verslechtering van de
geluidsbelasting door de gewijzigde wegligging. Figuur 5.2 geeft een impressie van het verschil
van geluidseffecten van denkrichting 2 ten opzichte van de referentiesituatie.
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Figuur 5.2: Verschilkaart geluidsbelasting denkrichting 2 t.o.v. referentiesituatie

Denkrichting 3 – 1x2 met 80 km/u en oplossen knelpunten
Denkrichting 3 scoort neutraal op het criterium wettelijk kader. Langs de aan te pakken
knelpunten van de N201 moet rekening gehouden worden met een reconstructiesituatie in de zin
van de Wet geluidhinder. Ten aanzien van geluidshinder in woonkernen wordt enerzijds een
toename van hinder verwacht nabij Uithoorn en Amstelhoek, maar een afname nabij Mijdrecht.
Figuur 5.3 geeft een impressie van het verschil van geluidseffecten van denkrichting 3 ten
opzichte van de referentiesituatie.

Figuur 5.3: Verschilkaart geluidsbelasting denkrichting 3 t.o.v. referentiesituatie

Denkrichting 4 – Afwaarderen met fysieke wegafsluitingen
Omdat in denkrichting 4 wegafsluitingen worden toegepast, maakt minder verkeer gebruik van
delen van de N201. Voor de geluidssituatie langs de N201 heeft dit een positief effect (+). Echter,
het verkeer zal andere wegen kiezen, waardoor op wegvakken in de omgeving een toename van
verkeer te verwachten is en hiermee een toename van geluidsoverlast. Het is de vraag of
dergelijke ontwikkelingen wenselijk zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Figuur
5.4 geeft een impressie van het verschil van geluidseffecten van denkrichting 4 ten opzichte van
de referentiesituatie.
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Figuur 5.4: Verschilkaart geluidsbelasting denkrichting 4 t.o.v. referentiesituatie
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Bijlage 1

Verkeersintensiteiten

In deze bijlage zijn de gehanteerde verkeerscijfers opgenomen. De verkeerscijfers zijn gebaseerd
op avondspitscijfers uit het dynamisch verkeersmodel N201. Voor een toelichting op de opbouw
van dit model wordt verwezen naar de Verkeersstudie N201 (RH-DHV).
Ten behoeve van de milieuonderzoeken zijn de avondspitsscijfers omgerekend naar
weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten. Hierbij ervan uitgegaan dat de avondspitsintensiteit
9,3% van de totale etmaalintensiteit bedraagt. De weekdaggemiddelden zijn bepaald door de
factor 0,9 * werkdag.
De huidige situatie is gebaseerd op de 2016 situatie. Voor de toekomstige verkeersgegevens is
uitgegaan van het jaar 2030. Voor denkrichting 4 zijn alleen 2016 cijfers beschikbaar. Deze zijn
vertaald naar toekomstige cijfers voor 2030 door een groeifactor van 24% te hanteren voor de
autonome groei.
De situering van de beschouwde wegvakken is weergegeven in figuur B1.1. Tabel B1.1 geeft de
gehanteerde verkeersintensiteiten per situatie weer.

Figuur B1.1: Situering wegvakken N201
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Tabel B1.1: Weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten (afgerond op 50-tallen)
Wegvak

Huidige

Autonome

Denkrichting

Denkrichting

Denkrichting

Denkrichting

situatie 2016

situatie 2030

1

2

3 1x2 met 80

4

(mvt/etm)

(mvt/etm)

2x2 met 100

2x2 met 80

km/u en

Afwaarderen

km/u

km/u

oplossen

met fysieke

(mvt/etm)

(mvt/etm)

knelpunten

wegafslui-

(mvt/etm)

tingen
(mvt/etm)

1. Amsterdamseweg-Van

15.000

18.450

37.650

20.800

25.800

0

15.050

18.450

13.000

4.150

25.800

150

19.300

21.250

5.500

2.000

22.450

19.050

19.050

21.050

5.350

0

22.250

18.800

18.600

20.500

5.350

1.850

1.850

18.650

6. Hofland – Veenweg

17.700

20.450

6.600

6.800

6.850

19.950

7. Veenweg – Ingenieur

17.500

19.600

36.800

21.100

20.950

20.000

20.250

24.600

40.100

26.500

26.000

24.300

21.900

26.500

40.600

27.900

27.750

27.250

22.150

27.750

35.300

27.850

27.850

23.800

22.850

28.400

36.150

28.550

28.500

24.400

12. N402 - Singel

18.750

23.450

35.550

23.550

23.550

9.700

13. Singel -

18.100

22.550

34.750

21.650

22.650

8.150

Geijnweg
2. Van Geijnweg –
Mijdrechtse Zuwe
3. Mijdrechtse Zuwe Middenweg
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding project

De provinciale weg N201 kent al jaren grote doorstromingsproblemen op verschillende
wegvakken. Het is daarmee een van de grootste doorstromingsknelpunten in de provincie
Utrecht. Dit heeft te maken met de groei van de mobiliteit en de ruimtelijke en economische
activiteiten in het invloedsgebied van deze weg. De Provincie Utrecht blijft de komende jaren
inzetten op het maximaliseren van de capaciteit en doorstroming. Vandaar dat Provincie Utrecht
heeft besloten om het programma ‘Toekomst N201’ op te starten. Dit om de
toekomstbestendigheid van de N201 te onderzoeken en alle toekomstige en al lopende projecten
te coördineren vanuit het programma.

Figuur 1.1: De N201 loopt van Zandvoort tot Hilversum. Het Utrechtse deel is 16,3 kilometer lang en loopt
vanaf het aquaduct bij Amstelhoek tot net voorbij Vreeland.

In dit memorandum wordt de effecten van de denkrichtingen op luchtkwaliteit beschreven.
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Beschrijving denkrichtingen

In deze paragraaf beschrijven we de vier gekozen denkrichtingen met de bijbehorende
uitgangspunten.
Denkrichting 1: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 100 km/u

Figuur 1.2: Tracé van denkrichting 1.

Figuur 1.3: Principe dwarsprofiel van een autoweg

De N201 wordt tussen de A4 en de A27 opgewaardeerd tot een weg met 2 rijbanen met elke
rijbaan 2 rijstroken (in het vervolg spreken we van 2x2 rijstroken) en een wettelijke
maximumsnelheid van 100 km/u. In deze denkrichting krijgt het tracé de status van autoweg. Het
aquaduct bij Amstelhoek wordt ook uitgevoerd als een weg met 2x2 rijstroken. Er komt een
nieuwe wegverbinding tussen de N201 en de A27 ten zuiden van Hilversum. De S-bocht op de
N201 bij de kern Mijdrecht wordt vanaf het aquaduct bij Amstelhoek gestrekt.
Op de N201 komen nieuwe (hoge) bruggen met 2x2 rijstroken, waardoor er geen brugopeningen
noodzakelijk zijn. Alle aansluitingen met de N201 worden ongelijkvloers. Op de kruispunten met
de toe- en afritten is modelmatig vooralsnog uitgegaan van voorrangskruispunten.
Er zijn in deze denkrichting geen aanpassingen meegenomen voor de aansluitingen van de N201
met de A4 en met de A2. Er is in dit stadium van het onderzoek nog niet onderzocht welke
kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten noodzakelijk is.
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Figuur 1.4: Voorbeeld van een 2x2 autoweg (N50 Ens, bron: wegenwiki.nl)

Denkrichting 2: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u

Figuur 1.5: Tracé van denkrichting 2

Figuur 1.6: Principe dwarsprofiel van een weg met geslotenverklaring
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De capaciteit op de N201 wordt tussen het aquaduct Amstelhoek en de N402 vergroot door het
realiseren van een weg met 2x2 rijstroken. De wettelijke maximum snelheid blijft 80 km/u. De
N201 krijgt de status van weg met geslotenverklaring. Dat betekent dat langs het hele tracé een
parallelweg komt. Het aquaduct bij Amstelhoek blijft 1x2 rijstroken. De S-bocht op de N201 bij
Mijdrecht wordt gestrekt. Op de N201 komt een nieuwe hoge brug bij de Vinkeveense Plassen,
waardoor hier geen brugopeningen meer noodzakelijk zijn. Op de kruispunten waar de N201
wordt verbreed van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken zijn alleen de rechtdoorgaande stroken op
de N201 ook uitgevoerd met 2 rijstroken per rijrichting. Er is in dit stadium van het onderzoek nog
niet onderzocht welke kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten
noodzakelijk is.
Denkrichting 3: 1x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u en oplossen knelpunten

Figuur 1.7: Tracé van denkrichting 3

Op de N201 blijft de wettelijke maximum snelheid 80 km/u. De status van de weg blijft verder
hetzelfde als in de huidige situatie. De S-bocht op de N201 bij Mijdrecht (Hofland) wordt gestrekt,
waarbij de bochtafsnijding enkel bij Mijdrecht plaatsvindt en niet wordt doorgetrokken tot Uithoorn.
Het aquaduct bij Amstelhoek blijft een rijbaan met 1x2 rijstroken. Op de kruispunten waar de
N201 wordt verbreed van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken zijn alleen de rechtdoorgaande
stroken op de N201 ook uitgevoerd met 2 rijstroken per rijrichting. Er is in dit stadium van het
onderzoek nog niet onderzocht welke kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle
kruispunten noodzakelijk is.
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Figuur 1.8: Voorbeeld van een 1x2 weg

Denkrichting 4: afwaarderen weg met fysieke wegafsluitingen

Figuur 1.9: Tracé van denkrichting 4

In denkrichting 4 blijft de N201 1x2 rijstroken houden. De enige aanpassing is dat de N201 fysiek
wordt afgesloten bij het aquaduct Amstelhoek en tussen de N523 en Kortenhoef. Bij deze
wegafsluitingen (zogenaamde ‘knippen’) kan het wegverkeer niet doorrijden. De status van de
weg blijft verder hetzelfde als in de huidige situatie. De locaties van de ‘knippen’ zijn gekozen in
de buurt van de provinciale grenzen. Op het oostelijke deel van de N201 is de ‘knip’ echter
dichter bij Hilversum geplaatst om de verbinding met de N523 richting de A2 in stand te houden.
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Figuur 1.10: Voorbeelden van fysieke wegafsluitingen voor
autoverkeer

1.3

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op de Aanpak Duurzaam GWW en instrumenten binnen de aanpak.
Vervolgens zal na een algemene toelichting over de Omgevingswijzer de toepassing van dit
instrument voor het project N201 beschreven worden. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitkomsten per
denkrichting. Hoofdstuk 4 sluit af met een samenvatting en doorkijk naar de vervolgstappen.

2 Methode
2.1

Toetsingscriteria

Bij het formuleren van de toetsingscriteria is het van belang dat de gegevens om een beoordeling
uit te voeren beschikbaar zijn. Dit is sturend geweest bij het formuleren en uitwerken van de
criteria. Tabel 2.1 geeft de vijfpuntsschaal weer, waarmee de beoordeling is uitgevoerd.
Tabel 2.1: Beoordelingscriteria
Score

Beoordeling

++

Zeer positief effect

+

Positief effect

0

Nihil of neutraal effect

-

Negatief effect

--

Zeer negatief effect

In deze paragraaf worden toetsingscriteria uitgewerkt voor de volgende aspecten ten aanzien van
luchtkwaliteit:
Criterium 1: Verwachtingen ten aanzien van het wettelijk kader
Criterium 2: Luchtkwaliteit binnen woonkernen
Criterium 1: Verwachtingen ten aanzien van het wettelijk kader
De belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit is vastgelegd in hoofdstuk 5,
titel 5.2 van de Wet milieubeheer. In deze paragraaf, ook wel bekend als de Wet luchtkwaliteit, is
de basis gelegd voor een programmasystematiek voor maatregelen en projecten, hetgeen
geconcretiseerd is in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit: het NSL.
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Voor de toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen zijn in de praktijk vier normen van toepassing1:
 Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO2 (40 µg/m3)



Jaargemiddelde concentratie fijn stof PM10 (40 µg/m3)
Aantal dagen overschrijding van de grenswaarde van de 24-uursgemiddelde concentratie fijn
stof PM10 (maximaal 35 dagen per jaar >50 µg/m3)



Jaargemiddelde concentratie fijn stof PM2,5 (25 µg/m3)

De provincie Utrecht streeft ernaar om tevens te voldoen aan de advieswaarden van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide
bedraagt deze waarde evenals de norm in de Wet milieubeheer 40 µg/m3. Voor fijn stof zijn de
WHO-advieswaarden strenger dan in de Wet milieubeheer. De advieswaarde voor fijn stof PM10
bedraagt 20 µg/m3 en voor PM2,5 bedraagt deze 10 µg/m3.
Het criterium ‘verwachtingen ten aanzien van het wettelijk kader’ is kwalitatief beoordeeld.
Derhalve is geen specifieke score per denkrichting gegeven. De normen uit de Wet milieubeheer
zijn hierbij als basis genomen.
De concentratie langs een weg wordt bepaald door de som van de achtergrondconcentratie en de
bijdrage van het verkeer op die weg (en eventueel andere bronnen in de omgeving). Op basis
van Tygron Engine is de verandering in de concentratiebijdrage NO2 van het verkeer bepaald.
Per denkrichting is de verandering in concentratiebijdrage berekend. Omdat de luchtkwaliteit in
beginsel wordt getoetst op 10 meter vanaf de rand van de weg, en niet op de weg zelf, is hiermee
een worst-case concentratiebijdrage beschouwd. De concentratiebijdrage is vervolgens per
denkrichting kwalitatief beschouwd.
Criterium 2: Luchtkwaliteit binnen woonkernen
Voor dit criterium wordt gekeken naar de luchtkwaliteit in woonkernen. Voor de diverse
woonkernen langs het tracé van de N201 wordt de luchtkwaliteitssituatie per denkrichting
vergeleken met de luchtkwaliteitssituatie in de autonome situatie. De volgende woonkernen zijn
beschouwd:



Uithoorn
Amstelhoek



Mijdrecht




Vinkeveen
Loenersloot



Vreeland

In dit criterium is de verandering van de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide beschouwd.
Fijn stof is minder verkeersgerelateerd en daarom niet specifiek beschouwd. Op basis van Tygron
Engine is de mate van hinder als gevolg van luchtkwaliteit (stikstofdioxide) bepaald. Op basis
hiervan kunnen de denkrichtingen worden vergeleken met de referentie situatie 2030 en is een
onderlinge vergelijking mogelijk.
De gehanteerde toetsingscriteria zijn weergegeven in tabel 2.2.

1

Handreiking Rekenen aan luchtkwaliteit, actualisatie 2011 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
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Tabel 2.2: Toetsingscriteria criterium 2: luchtkwaliteit binnen woonkernen
Score

Beoordeling

Toelichting criterium

++

Zeer positief

Afname concentratie NO2 meer dan 2 µg/m3.

+

Positief

Afname concentratie NO2 1 – 2 µg/m3.

0

Nihil of neutraal effect

Geen significante toe- of afname concentratie NO2

-

Negatief

Toename concentratie NO2 1 – 2 µg/m3.

--

Zeer negatief effect

Toename concentratie NO2 meer dan 2 µg/m3.

2.2

Toelichting op gebruik en nauwkeurigheid methode

De toetsing van de denkrichtingen is afhankelijk van de beschikbaarheid van onderzoeksgegevens en de detaillering van het ontwerp. Een aantal aspecten hierbij is:


Verkeersgegevens zijn afkomstig uit de Verkeersstudie RHDHV in het rapport Verkeersstudie
N201 Toekomstvast. De resultaten van de studie hebben betrekking op de avondspitsperiode. In milieustudies dient te worden uitgegaan van weekdaggemiddelde
etmaalintensiteiten. De avondspits-cijfers uit het verkeersmodel zijn hierbij omgerekend naar
etmaalintensiteiten. Op basis van verkeersmodelcijfers is bepaald dat 9,3% van het verkeer
in een etmaal in een 1-uurs avondspits rijdt. Op basis van deze factor zijn de avondspitscijfers omgerekend naar etmaalgemiddelde verkeerscijfers. Daarnaast zijn de
etmaalgemiddelden omgerekend naar weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten met de factor
werkdag * 0,9



Voor de verkeersberekeningen van de referentiesituatie en denkrichtingen 1, 2 en 3 is
gebruik gemaakt van het scenario 2030 Hoog. Denkrichting 4 is doorgerekend voor 2016.
Denkrichting 4 omgerekend naar planjaar 2030 door rekening te houden met een autonome



groei van 24% (o.b.v. verkeersmodelcijfers)
Voor verdere informatie over de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen naar het
memorandum verkeer



De gevolgen van de verschillende denkrichtingen zijn bepaald op basis van de verandering in
het aantal verkeersbewegingen. Daarnaast zijn de diverse situaties doorgerekend met
Tygron Engine. Tygron Engine maakt op basis van diverse algemeen beschikbare ruimtelijke
bestanden (bijvoorbeeld Basisadministratie Adressen en Gebouwen; Basiskaart
Grootschalige Topografie) en de uit het verkeersmodel afkomstige denkrichtingen een 3Danalyse van diverse omgevingsaspecten. Voor luchtkwaliteit maakt Tygron gebruik van
Standaard Rekenmethode I uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl 2007). Daarmee
kennen de berekeningen een indicatief karakter. Echter is Tygron Engine zeer geschikt voor



het snel kunnen vergelijken van effecten tussen verschillende denkrichtingen
Da analyses in Tygron zijn voor de N201 gebaseerd op avondspitscijfers die zijn ontleend
aan het dynamisch model van RHDHV. De overige wegen (anders dan de N201) zijn in de
verschillende denkrichtingen niet onderscheidend geacht en gebaseerd op de standaard
beschikbare brongegevens, waaronder het NSL

11/27

Kenmerk

R004-1266400NGW-V01-agv-NL

Kanttekeningen bij de gehanteerde methode
In de verkeersmodelcijfers en toegepaste omrekeningen t.b.v. de milieustudies zitten de nodige
aannames onzekerheden (zie hiervoor ook memorandum verkeer). De berekeningen kennen een
indicatief karakter en betreffen geen formele toetsing aan de normen uit de Wet milieubeheer. In
een later planstadium is formeel onderzoek luchtkwaliteit benodigd. In het vervolgtraject is daarbij
een hoger detailniveau benodigd over bijvoorbeeld de exacte weglegging en de situering van
aansluitingen en kruispunt. Dat geldt echter niet voor het onderzoek luchtkwaliteit, maar ook voor
de andere onderzoeksaspecten.
Met Tygron Engine kan alleen de concentratie stikstofdioxide worden berekend. Berekeningen
ten aanzien van fijn stof zijn niet mogelijk. Doorgaans is fijn stof geen onderscheidende factor in
wegenprojecten. Fijn stof is minder verkeersgerelateerd dan stikstofdioxide.
De berekeningen in Tygron Engine worden uitgevoerd volgens standaard rekenmethode 1 (SRM
1) uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl, 2007). Deze rekenmethode is met name
geschikt voor luchtkwaliteit in bebouwd gebied. Voor de N201 is deels sprake van wegen die
volgens standaard rekenmethode 2 zouden moeten worden berekend. Deze rekensystematiek is
niet voorhanden binnen Tygron Engine. Echter ligt in voorliggende analyse de nadruk op het
vergelijken van de denkrichtingen. Daarmee is de gehanteerde methode voldoende geschikt en
zal niet tot andere bevindingen leiden ten opzichte van het gebruik van standaard rekenmethode
2.

3 Huidige situatie en referentiesituatie
3.1
3.1.1

Huidige situatie
Analyse huidige situatie

De luchtkwaliteitssituatie 2016 is beschouwd op basis van de gegevens in de NSLmonitoringstool. Figuur 3.1 geeft een beeld van de concentratie stikstofdioxide rond de N201.
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Figuur 3.1: Concentratie stikstofdioxide – Situatie NSL 2016

Uit de figuur valt op te maken dat de hoogste concentraties langs het plangebied met name langs
de Rijksweg A2 liggen. Nabij de aansluiting van de N201 op de Rijksweg A2 is één overschrijding
van de norm berekend. Echter betreft dit een punt waarop geen toetsing hoeft plaats te vinden
omdat het publiek normaliter geen toegang heeft tot deze locatie en er geen sprake is van
blootstelling. Langs de Rijksweg A2 is verder sprake van een aantal dreigende overschrijdingen
van de norm van 40 µg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide.
Langs de N201 ligt de concentratie stikstofdioxide tussen de 20 en 30 µg/m3. Nabij de Rijksweg
A2 lopen de concentraties verder op.
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Figuur 3.2 geeft de jaargemiddelde concentratie fijn stof in 2016 weer.

Figuur 3.2: Concentratie fijn stof PM10 – Situatie NSL 2016

De hoogste concentraties fijn stof zijn, conform de gegevens uit de NSL-Monitoringstool,
eveneens berekend langs de Rijksweg A2. Langs de N201 liggen de concentraties in de orde van
grootte 20 tot 25 µg/m3. Nabij de Rijksweg A2 lopen de concentraties verder op. Er wordt langs
de N201 voldaan aan de normen uit de Wet milieubeheer. De WHO-advieswaarde van 20 µg/m3
wordt niet gehaald. Dit komt doordat de achtergrondconcentraties in 2016 al rond de 20 µg/m3
liggen, waardoor elke bijdrage van een bron al tot een overschrijding van de advieswaarde leidt.
Ook de advieswaarde voor PM2,5 wordt overschreden.

3.2

Referentiesituatie 2030

De referentiesituatie 2030 wordt beschouwd door rekening te houden met de autonome
ontwikkelingen. Dit betreffen demografische, economische, ruimtelijke en verkeerskundige
ontwikkelingen conform het hoge scenario van het CPB en de infrastructurele besluiten, waar
reeds een beslissing over is genomen, bijvoorbeeld de verbreding van de A9.
De vormgeving van de N201 is ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. Bij de analyse
voor 2030 wordt ook rekening gehouden met de verwachte achtergrondconcentraties voor het
jaar 2030.
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Analyse referentie situatie 2030

De luchtkwaliteitssituatie 2030 is tevens beschouwd op basis van de gegevens in de NSLmonitoringstool.

Figuur 3.3: Concentratie stikstofdioxide – Situatie NSL 2030

De concentraties stikstofdioxide in 2030 liggen allen onder de 25 µg/m3. Daarmee wordt ruim aan
de norm voldaan. De afname van de concentraties is het gevolg van een steeds beter wordende
luchtkwaliteit in Nederland, onder andere door de lagere uitstoot van voertuigen naar de toekomst
(lagere achtergrondconcentraties en emissiefactoren).
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Figuur 3.4 geeft de jaargemiddelde concentratie fijn stof in 2030 weer.

Figuur 3.4: Concentratie fijn stof PM10 – Situatie NSL 2030

Ook de concentraties fijn stof liggen lager in 2030 ten opzichte van 2016, als gevolg van een
afname van achtergrondconcentraties en emissiefactoren. Langs de Rijksweg A2 liggen de
concentraties hoger dan de WHO-advieswaarde van 20 µg/m3. Er wordt echter ruim aan de norm
van 40 µg/m3 uit de Wet milieubeheer voldaan.
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4 Effecten denkrichtingen en toetsing
In dit hoofdstuk zijn de denkrichtingen beschouwd aan de hand van de toetsingscriteria voor
luchtkwaliteit:
Criterium 1: Verwachting ten aanzien van het wettelijk kader (paragraaf 4.1);
Criterium 2: Luchtkwaliteitssituatie in woonkernen (paragraaf 4.2).

4.1

Criterium 1: Verwachtingen ten aanzien van wettelijk kader

In voorliggende analyse is op basis van de verkeersintensiteiten een inschatting gemaakt van de
gevolgen voor de luchtkwaliteit. Bijlage 1 geeft een overzicht van de gehanteerde gegevens.
Op basis van Tygron Engine is de verandering in concentratie NO2 bepaald. De bijdrage van het
verkeer is hierbij beschouwd. Per denkrichting is de verandering in concentratie berekend, ten
opzichte van de referentiesituatie 2030. Daarbij is de maximale wijziging van de concentratie op
weg zelf beschouwd. Omdat de luchtkwaliteit in beginsel wordt getoetst op 10 meter vanaf de
rand van de weg, is hiermee een worst-case concentratiebijdrage beschouwd.
Figuur 4.1 geeft een beeld van de wegbijdrage in de referentiesituatie.

Figuur 4.1: Wegbijdrage jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide – referentiesituatie

Op basis van de verandering in weg bijdrage is een inschatting gemaakt in hoeverre sprake is
van overschrijdingen van de normen uit de Wet milieubeheer en de WHO-advieswaarden
verwacht moeten worden. Dit criterium is op kwalitatieve wijze beschouwd. Derhalve zijn geen
specifieke toetsingscriteria opgenomen voor dit criterium.
Hierna zijn per denkrichting de gevolgen ten aanzien van het Wettelijk kader beschreven.

Denkrichting 1 – 2x2 met 100 km/u
Als gevolg van de plannen in denkrichting 1 neemt het aantal verkeersbewegingen op de N201
fors toe ten opzichte van de referentiesituatie 2030. Dit is terug te zien in de concentratiebijdrage
op wegvak 1 nabij Uithoorn en wegvak 7 nabij Mijdrecht. Ten opzichte van de referentiesituatie
ligt de wegbijdrage circa 11 µg/m3 hoger. Momenteel ligt de concentratie stikstofdioxide langs
deze wegvakken tussen de 20 en 25 µg/m3. Met de extra concentratiebijdrage is naar
verwachting nog geen sprake van een normoverschrijding voor stikstofdioxide (40 µg/m3). Op 10
meter vanaf de rand van de weg, waar in beginsel de toetsing aan de norm plaats vindt, zal de
concentratiebijdrage ook lager zijn.
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Op het nieuwe wegdeel bedraagt de wegbijdrage circa 20 µg/m3. Met een
achtergrondconcentratie van circa 19 µg/m3, is sprake van een dreigende normoverschrijding. Op
10 meter vanaf de rand van de weg wordt naar verwachting voldaan aan de norm voor
stikstofdioxide.
Ook langs deel van de N201 ten oosten van Mijdrecht wordt een toename van de
concentratiebijdrage verwacht, als gevolg van de toename van het aantal verkeersbewegingen in
denkrichting 1. Als gevolg van de toename van het verbeteren van de doorstroming zal sprake
zijn van minder stagnatie. Met name rond de momenteel aanwezige kruispuntvlakken zal de
luchtkwaliteitssituatie lokaal verbeteren.
De concentratiebijdrage stikstofdioxide is voor denkrichting 1 weergegeven in figuur 4.2.

Figuur 4.2: Wegbijdrage jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide – denkrichting 1

Denkrichting 2 – 2x2 met 80 km/u
De concentratiebijdrage van het nieuwe tracédeel bedraagt circa 11 µg/m3. Bij een
achtergrondconcentratie van circa 19 µg/m3, is naar verwachting geen sprake van
normoverschrijdingen langs dit tracédeel.
Ten opzichte van de referentiesituatie 2030 neemt de concentratiebijdrage van wegvak 1, nabij
Uithoorn, met circa 2 µg/m3 toe. Gezien de huidige concentratie van 20 µg/m3, hoeft hier geen
normoverschrijding verwacht te worden. Langs het af te waarderen deel van de N201 is sprake
van een forse afname van de concentratie.
Langs het deel van de N201 ten oosten van Mijdrecht is de concentratiebijdrage van gelijke orde
van grootte ten opzichte van de referentiesituatie. Aangezien de plannen voorzien in het
verbeteren van de doorstroming, zal lokaal, met name rond kruispuntvlakken, sprake zijn van een
verbetering van de luchtkwaliteit.
De concentratiebijdrage stikstofdioxide is voor denkrichting 2 weergegeven in figuur 4.3.
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Figuur 4.3: Wegbijdrage jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide – denkrichting 2

Denkrichting 3 – 1x2 met 80 km/u en oplossen knelpunten
Langs het westelijk deel van het tracé (wegvak 1 t/m4) is in denkrichting 3 sprake van een grotere
wegbijdrage ten opzichte van de referentiesituatie 2030. De toename bedraagt 2 tot 3 µg/m3.
Momenteel ligt de concentratie stikstofdioxide langs deze wegvakken rond de 20 µg/m3. Met de
extra concentratiebijdrage is naar verwachting nog geen sprake van een normoverschrijding voor
stikstofdioxide (40 µg/m3).
Op het nieuwe tracédeel, in denkrichting 3 voor een beperkt deel nabij Mijdrecht, is de
wegbijdrage circa 11 µg/m3. Bij een achtergrondconcentratie van circa 19 µg/m3, is naar
verwachting geen sprake van normoverschrijdingen langs dit tracédeel. Ter hoogte van het
nieuwe tracédeel, neemt op het huidige deel van de N201 de concentratie af, als gevolg van de
afwaardering.
Langs het deel van de N201 ten oosten van Mijdrecht is de concentratiebijdrage van gelijke orde
van grootte ten opzichte van de referentiesituatie. Aangezien de plannen voorzien in het
verbeteren van de doorstroming, zal lokaal, met name rond kruispuntvlakken, sprake zijn van een
verbetering van de luchtkwaliteit.
De concentratiebijdrage stikstofdioxide is voor denkrichting 3 weergegeven in figuur 4.4.

Figuur 4.4: Wegbijdrage jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide – denkrichting 3
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Denkrichting 4 – Afwaarderen met fysieke wegafsluitingen
Ter hoogte van de af te sluiten wegdelen neemt de verkeersintensiteit, en daarmee de
concentratiebijdrage van de weg fors af. Langs de overige wegdelen ligt de concentratiebijdrage
in dezelfde orde van grootte dan in de referentiesituatie 2030. Naar verwachting is langs de N201
daarom geen sprake van normoverschrijdingen.
Echter zal de situatie wel zorgen voor een verschuiving van het verkeer naar andere wegen. De
indirecte planeffecten zullen groot zijn.
De concentratiebijdrage stikstofdioxide is voor denkrichting 4 weergegeven in figuur 4.5.

Figuur 4.5: Wegbijdrage jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide – denkrichting 4

Resumé
Op basis van de verandering in concentratiebijdrage van het verkeer op de N201 is een
vergelijking tussen de verschillende denkrichtingen gemaakt. Met name denkrichting 1 laat grote
toenames van de wegbijdrage ten opzichte van de referentiesituatie 2030 zien. Naar verwachting
zal dit niet leiden tot normoverschrijdingen. Omdat de toetsing aan de normen plaats vindt op (in
beginsel) 10 meter vanaf de rand van de weg, is een worst-case scenario beschouwd. Bovendien
nemen de achtergrondconcentraties en voertuigemissies af naar de toekomst.
In de overige denkrichtingen zijn de toenames van de wegbijdrage kleiner. Er worden dan ook
geen normoverschrijdingen verwacht.

4.2

Criterium 2: Luchtkwaliteitssituatie in woonkernen

Voor dit criterium wordt gekeken naar de luchtkwaliteitssituatie (jaargemiddelde concentratie
stikstofdioxide) in woonkernen. Voor de diverse woonkernen langs het tracé van de N201 wordt
de luchtkwaliteitssituatie per denkrichting vergeleken met de luchtkwaliteitssituatie in de referentie
situatie 2030. Dit is de autonome situatie, zonder aanpassingen aan de N201.
De volgende woonkernen zijn beschouwd:
1.
2.

Uithoorn
Amstelhoek

3.

Mijdrecht

4.
5.

Vinkeveen
Loenersloot

6.

Vreeland
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Figuur 4.6 geeft een overzicht van de ligging van de kernen ten opzichte van de N201.

Figuur 4.6: Beschouwde woonkernen langs de N201

Denkrichting 1 – 2x2 met 100 km/u
De verandering in concentratiebijdrage stikstofdioxide, ten opzichte van de referentiesituatie, is
voor denkrichting 1 weergegeven in figuur 4.7.

Figuur 4.7: Verandering in concentratiebijdrage stikstofdioxide – denkrichting 1 t.o.v. referentie

De N201 ligt op enige afstand van de kernen Uithoorn, Amstelhoek en Loenersloot. Uit de
resultaten valt op te maken dat binnen deze kern geen concentratieveranderingen, als gevolg van
het verkeer op de N201 verwacht hoeven te worden. Deze kernen hebben daarom een neutrale
score gekregen voor dit aspect.
Nabij Mijdrecht komt de N201 als gevolg van het nieuwe tracé, verder van de woningen te liggen.
De afwaardering van het huidige tracé van de N201, en daarmee de concentratieafname, is
duidelijk terug te zien in de figuur. Daarom scoort de luchtkwaliteitssituatie in deze kern zeer
positief. In denkrichting 1 is binnen Vinkeveen een verbreding van het huidige tracé beoogd.
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Bovendien is sprake van een forse toename van het aantal verkeersbewegingen. Daarom scoort
denkrichting 1 voor deze woonkern zeer negatief ten aanzien van de luchtkwaliteitssituatie2. Nabij
Vreeland komt de N201 voor een deel verder van de kern af te liggen, waardoor de
luchtkwaliteitssituatie zeer positief scoort voor deze kern. De beoordeling van de
luchtkwaliteitssituatie is voor denkrichting 1 samengevat in tabel 4.4.
Tabel 4.4: Beoordeling criterium 2 luchtkwaliteitssituatie in woonkernen – denkrichting 1
Woonkern

Denkrichting 1
2x2 met 100
km/u

1. Uithoorn
2. Amstelhoek
3. Mijdrecht
4. Vinkeveen
5. Loenersloot
6. Vreeland

0
0
++
-0
+

Denkrichting 2 – 2x2 met 80 km/u
De verandering in concentratiebijdrage stikstofdioxide, ten opzichte van de referentiesituatie, is
voor denkrichting 2 weergegeven in figuur 4.8.

Figuur 4.8: Verandering in concentratiebijdrage stikstofdioxide – denkrichting 2 t.o. v. referentie

De N201 ligt op enige afstand van de kernen Uithoorn, Amstelhoek en Loenersloot. Uit de
resultaten valt op te maken dat binnen deze kern geen concentratieveranderingen, als gevolg van
het verkeer op de N201 verwacht hoeven te worden. Deze kernen hebben daarom een neutrale
score gekregen voor dit aspect.
Nabij Mijdrecht komt de N201 als gevolg van het nieuwe tracé, verder van de woningen te liggen.
De afwaardering van het huidige tracé van de N201, en daarmee de concentratieafname, is
2

Omdat sprake is van een verbetering van de doorstroming, en het opheffen van knelpunten, zal naar verwachting
sprake zijn van minder stagnatie, met name ter hoogte van de huidige kruispuntvlakken. Dit effect is niet in
voorliggende analyse verwerkt, maar is naar verwachting plaatselijk zeer positief.
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duidelijk terug te zien in de figuur. Daarom scoort de luchtkwaliteitssituatie in deze kern positief.
Omdat de weg in denkrichting 2 dichterbij de woonkern gesitueerd is ten opzichte van
denkrichting 1, is het positieve effect kleiner.
In denkrichting 2 is binnen Vinkeveen een verbreding van het huidige tracé beoogd. Bovendien is
sprake van een forse toename van het aantal verkeersbewegingen. Daarom scoort denkrichting 2
voor deze woonkern zeer negatief ten aanzien van de luchtkwaliteitssituatie.
Nabij Vreeland is sprake van een verbreding van het bestaande tracé van de N201. Deels komt
de N201 hierdoor dichter bij de kern te liggen. Daarom is sprake van een negatieve score. De
beoordeling van de luchtkwaliteitssituatie is voor denkrichting 2 samengevat in tabel 4.5.
Tabel 4.5: Beoordeling criterium 2 luchtkwaliteitssituatie in woonkernen – denkrichting 2
Woonkern

Denkrichting 2
2x2 met 80 km/u

1. Uithoorn

0

2. Amstelhoek

0
+
-0
-

3. Mijdrecht
4. Vinkeveen
5. Loenersloot
6. Vreeland

Denkrichting 3 – 1x2 met 80 km/u en oplossen knelpunten
De verandering in concentratiebijdrage stikstofdioxide, ten opzichte van de referentiesituatie, is
voor denkrichting 3 weergegeven in figuur 4.9.

Figuur 4.9: Verandering in concentratiebijdrage stikstofdioxide – denkrichting 3 t.o.v. referentie

De N201 ligt op enige afstand van de kernen Uithoorn, Amstelhoek en Loenersloot. Uit de
resultaten valt op te maken dat binnen deze kern geen concentratieveranderingen, als gevolg van
het verkeer op de N201 verwacht hoeven te worden. Deze kernen hebben daarom een neutrale
score gekregen voor dit aspect.
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Nabij Mijdrecht is sprake van een beperkte verlegging van het tracé van de N201. Hierdoor komt
de weg verder van (met name de wijk Hofland) te liggen.
Omdat de weg in denkrichting 3 dichterbij de woonkern gesitueerd is ten opzichte van
denkrichting 1, is het positieve effect kleiner.
In denkrichting 3 zijn binnen Vinkeveen geen grote wijzigingen beoogd. De verkeersintensiteiten
zijn van vergelijkbare orde van grootte ten opzichte van de referentiesituatie. Daarom scoort
Vinkeveen voor denkrichting 3 neutraal.
Nabij Vreeland is sprake van een verbreding van het bestaande tracé van de N201. Deels komt
de N201 hierdoor dichter bij de kern te liggen. Daarom is sprake van een negatieve score. De
beoordeling van de luchtkwaliteitssituatie is voor denkrichting 3 samengevat in tabel 4.6.
Tabel 4.6: Beoordeling criterium 2 luchtkwaliteitssituatie in woonkernen – denkrichting 3
Woonkern

Denkrichting 3
1x2 met 80 km/u
en oplossen
knelpunten

1. Uithoorn

0

2. Amstelhoek

0
+
0
0
-

3. Mijdrecht
4. Vinkeveen
5. Loenersloot
6. Vreeland

Denkrichting 4 – Afwaarderen met fysieke wegafsluitingen
De verandering in concentratiebijdrage stikstofdioxide, ten opzichte van de referentiesituatie, is
voor denkrichting 4 weergegeven in figuur 4.10.

Figuur 4.10: Verandering in concentratiebijdrage stikstofdioxide – denkrichting 4 t.o.v. referentie
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De N201 ligt op enige afstand van de kernen Uithoorn, Amstelhoek en Loenersloot. Uit de
resultaten valt op te maken dat binnen deze kern geen concentratieveranderingen, als gevolg van
het verkeer op de N201 verwacht hoeven te worden. Deze kernen hebben daarom een neutrale
score gekregen voor dit aspect.
Zoals valt op te maken uit de figuur is ook in de overige woonkernen geen sprake van grote
effecten op de luchtkwaliteitssituatie. De verkeersintensiteiten rond de kernen zijn van
vergelijkbare orde van grootte ten opzichte van de referentiesituatie.
Tabel 4.7: Beoordeling criterium 2 luchtkwaliteitssituatie in woonkernen – denkrichting 4
Woonkern

Denkrichting 4
Afwaarderen met
fysieke
wegafsluitingen

1. Uithoorn

0

2. Amstelhoek

0
0
0
0
0

3. Mijdrecht
4. Vinkeveen
5. Loenersloot
6. Vreeland

Resumé
De score per denkrichting is samengevat in tabel 4.8.
Tabel 4.8: Beoordeling criterium 2 luchtkwaliteitssituatie in woonkernen
Woonkern

Denkrichting 1

Denkrichting 2

Denkrichting 3

Denkrichting 4

2x2 met 100

2x2 met 80 km/u

1x2 met 80 km/u

Afwaarderen met

km/u

1. Uithoorn
2. Amstelhoek
3. Mijdrecht
4. Vinkeveen
5. Loenersloot
6. Vreeland

en oplossen

fysieke

knelpunten

wegafsluitingen

0
0
++
--

0
0
+
--

0
0
+
0

0
0
0
0

0
+

0
-

0
-

0
0
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5 Conclusie
De effectbeoordeling van luchtkwaliteit per criterium is samengevat in tabel 5.1. Onder de tabel
staat een toelichting op de effectbeoordeling.
Tabel 5.1 Overzicht effectbeoordeling van de denkrichtingen voor de criteria van luchtkwaliteit ten opzichte
van de referentiesituatie 2030
Denkrichting 1

Denkrichting 2

Denkrichting 3

Denkrichting 4

Geen normoverschrijding

Geen normoverschrijding

Geen normoverschrijding

Geen normoverschrijding

Wet milieubeheer

Wet milieubeheer

Wet milieubeheer

Wet milieubeheer

Mogelijk overschrijding

Mogelijk overschrijding

Mogelijk overschrijding

Mogelijk overschrijding

WHO advieswaarde

WHO advieswaarde

WHO advieswaarde

WHO advieswaarde

Criterium 1: Verwachtingen wettelijk kader

Criterium 2: Luchtkwaliteitssituatie woonkernen
1. Uithoorn

0

0

0

0

2. Amstelhoek

0

0

0

0

3. Mijdrecht

++

+

+

0

4. Vinkeveen

--

--

0

0

5. Loenersloot

0

0

0

0

6. Vreeland

+

-

-

0

Toelichting
Voor alle vier denkrichtingen zal naar verwachting geen sprake zijn van overschrijdingen van de
normen uit de Wet milieubeheer. Wel zijn er plaatselijk positieve en negatieve effecten op de
luchtkwaliteitssituatie in woonkernen. Dit is ook terug te zien in tabel 4.3 en dat lichten we per
denkrichting hierna toe. Omdat de toetsing aan de normen plaatsvindt op (in beginsel) 10 meter
vanaf de rand van de weg, is een worstcase-scenario beschouwd. Bovendien nemen de
achtergrondconcentraties en voertuigemissies af in de toekomst.
Momenteel worden de WHO advieswaarden voor fijn stof reeds overschreden en ook in de
toekomst zal dit naar verwachting het geval zijn. Dit is niet het gevolg van de beoogde plannen.
Met name door de hoogte van de achtergrondconcentraties is al met een kleine
concentratiebijdrage van het verkeer sprake van overschrijdingen van deze advieswaarde. De
waarden kennen geen wettelijke status, maar worden volgens een aangenomen motie3 door de
Provincie Utrecht meegewogen in alle relevante programma’s.
Denkrichting 1 – 2x2 met 100 km/u
De N201 ligt op enige afstand van de kernen Uithoorn, Amstelhoek en Loenersloot. Uit de
resultaten valt op te maken dat binnen deze kernen geen concentratieveranderingen als gevolg
van het verkeer op de N201 te verwachten zijn. Deze kernen hebben daarom een neutrale score
(0) gekregen voor dit aspect. Nabij Mijdrecht komt de N201 als gevolg van het nieuwe tracé
verder van de woningen te liggen. Dit leidt tot een concentratieafname. Daarom scoort de
luchtkwaliteitssituatie in deze kern zeer positief (+ +). In denkrichting 1 is in Vinkeveen een

3
D66, GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, 2018, PS2018MME01 motie-01 WHO normen geen gebakken
lucht.
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verbreding van het huidige tracé beoogd. Bovendien is sprake van een forse toename van het
aantal verkeersbewegingen. Daarom scoort denkrichting 1 voor deze woonkern zeer negatief (- -)
ten aanzien van de luchtkwaliteitssituatie4. Nabij Vreeland komt de N201 voor een deel verder
van de kern af te liggen, waardoor het effect op luchtkwaliteitssituatie zeer positief (+ +) is voor
deze kern.
Denkrichting 2 – 2x2 met 80 km/u
De N201 ligt op enige afstand van de kernen Uithoorn, Amstelhoek en Loenersloot. Uit de
resultaten valt op te maken dat binnen deze kernen geen concentratieveranderingen als gevolg
van het verkeer op de N201 te verwachten zijn. Het effect van denkrichting 2 op de
luchtkwaliteitssituatie van deze kernen is daarom neutraal (0). Nabij Mijdrecht komt de N201 als
gevolg van het nieuwe tracé verder van de woningen te liggen. Dit leidt tot een
concentratieafname. Daarom scoort de luchtkwaliteitssituatie in deze kern positief (+). Omdat de
weg in denkrichting 2 dichter bij de woonkern gesitueerd is ten opzichte van denkrichting 1, is het
positieve effect kleiner. In denkrichting 2 is in Vinkeveen een verbreding van het huidige tracé
beoogd. Bovendien is sprake van een forse toename van het aantal verkeersbewegingen.
Daarom heeft denkrichting 2 voor deze woonkern een zeer negatief effect (- -) ten aanzien van de
luchtkwaliteitssituatie. Nabij Vreeland is sprake van een verbreding van het bestaande tracé van
de N201. Deels komt de N201 hierdoor dichter bij de kern te liggen. Daarom is hier sprake van
een negatief effect (- -).
Denkrichting 3 – 1x2 met 80 km/u en oplossen knelpunten
De N201 ligt op enige afstand van de kernen Uithoorn, Amstelhoek en Loenersloot. Uit de
resultaten valt op te maken dat binnen deze kernen geen concentratieveranderingen als gevolg
van het verkeer op de N201 te verwachten zijn. Deze kernen hebben daarom een neutrale (0)
score gekregen voor dit aspect. Nabij Mijdrecht is sprake van een beperkte verlegging van het
tracé van de N201. Hierdoor komt de weg verder van (met name de wijk Hofland) te liggen.
Omdat de weg in denkrichting 3 dichter bij de woonkern gesitueerd is ten opzichte van
denkrichting 1, is het positieve effect kleiner. In denkrichting 3 zijn binnen Vinkeveen geen grote
wijzigingen beoogd. De verkeersintensiteiten zijn van vergelijkbare orde van grootte ten opzichte
van de referentiesituatie. Daarom is het effect van denkrichting 3 op de luchtkwaliteitssituatie bij
de kern Vinkeveen neutraal (0). Nabij Vreeland is sprake van een verbreding van het bestaande
tracé van de N201. Deels komt de N201 hierdoor dichter bij de kern te liggen. Daarom is hier
sprake van een negatieve score (-).
Denkrichting 4 – Afwaarderen met fysieke wegafsluitingen
De N201 ligt op enige afstand van de kernen Uithoorn, Amstelhoek en Loenersloot. Uit de
resultaten valt op te maken dat binnen deze kernen geen concentratieveranderingen als gevolg
van het verkeer op de N201 te verwachten zijn. Deze kernen hebben daarom een neutrale score
gekregen voor dit aspect. Ook in de overige woonkernen is geen sprake van grote effecten op de
luchtkwaliteitssituatie. De verkeersintensiteiten rond de kernen zijn van vergelijkbare orde van
grootte ten opzichte van de referentiesituatie.

4

Omdat sprake is van een verbetering van de doorstroming, en het opheffen van knelpunten, zal naar verwachting
sprake zijn van minder stagnatie, met name ter hoogte van de huidige kruispuntvlakken. Dit effect is niet in
voorliggende analyse verwerkt, maar is naar verwachting plaatselijk zeer positief.
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Bijlage 1

Verkeersintensiteiten

In deze bijlage zijn de gehanteerde verkeerscijfers opgenomen. De verkeerscijfers zijn gebaseerd
op avondspitscijfers uit het dynamisch verkeersmodel N201. Voor een toelichting op de opbouw
van dit model wordt verwezen naar de Verkeersstudie N201 (RH-DHV).
Ten behoeve van de milieuonderzoeken zijn de avondspitsscijfers omgerekend naar
weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten. Hierbij ervan uitgegaan dat de avondspitsintensiteit
9,3% van de totale etmaalintensiteit bedraagt. De weekdaggemiddelden zijn bepaald door de
factor 0,9 * werkdag.
De huidige situatie is gebaseerd op de 2016 situatie. Voor de toekomstige verkeersgegevens is
uitgegaan van het jaar 2030. Voor denkrichting 4 zijn alleen 2016 cijfers beschikbaar. Deze zijn
vertaald naar toekomstige cijfers voor 2030 door een groeifactor van 24% te hanteren voor de
autonome groei.
De situering van de beschouwde wegvakken is weergegeven in figuur B1.1. Tabel B1.1 geeft de
gehanteerde verkeersintensiteiten per situatie weer.

Figuur B1.1: Situering wegvakken N201
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Tabel B1.1: Weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten (afgerond op 50-tallen)
Wegvak

Huidige

Autonome

Denkrichting

Denkrichting

Denkrichting

Denkrichting

situatie 2016

situatie 2030

1

2

3 1x2 met 80

4

(mvt/etm)

(mvt/etm)

2x2 met 100

2x2 met 80

km/u en

Afwaarderen

km/u

km/u

oplossen

met fysieke

(mvt/etm)

(mvt/etm)

knelpunten

wegafsluitin

(mvt/etm)

gen
(mvt/etm)

1. Amsterdamseweg-Van

15.000

18.450

37.650

20.800

25.800

0

15.050

18.450

13.000

4.150

25.800

150

19.300

21.250

5.500

2.000

22.450

19.050

19.050

21.050

5.350

0

22.250

18.800

18.600

20.500

5.350

1.850

1.850

18.650

6. Hofland – Veenweg

17.700

20.450

6.600

6.800

6.850

19.950

7. Veenweg – Ingenieur

17.500

19.600

36.800

21.100

20.950

20.000

20.250

24.600

40.100

26.500

26.000

24.300

Geijnweg
2. Van Geijnweg –
Mijdrechtse Zuwe
3. Mijdrechtse Zuwe Middenweg
4. Middenweg –
Waverveensepad
5. Waverveensepad –
Hofland

Enschedeweg
8. Ingenieur Enschedeweg Herenweg
9. Herenweg – Rijksweg A2

21.900

26.500

40.600

27.900

27.750

27.250

10. Rijksweg A2 -

22.150

27.750

35.300

27.850

27.850

23.800

Rijksstraatweg
11. Rijksstraatweg – N402

22.850

28.400

36.150

28.550

28.500

24.400

12. N402 - Singel

18.750

23.450

35.550

23.550

23.550

9.700

13. Singel - Raadhuislaan

18.100

22.550

34.750

21.650

22.650

8.150

Weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten (afgerond op 50-tallen)
mvt/etm = motorvoertuigen/etmaal
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding project

De provinciale weg N201 kent al jaren grote doorstromingsproblemen op verschillende
wegvakken. Het is daarmee een van de grootste doorstromingsknelpunten in de provincie Utrecht.
Dit heeft te maken met de groei van de mobiliteit en de ruimtelijke en economische activiteiten in
het invloedsgebied van deze weg. De Provincie Utrecht blijft de komende jaren inzetten op het
maximaliseren van de capaciteit en doorstroming. Vandaar dat Provincie Utrecht heeft besloten
om het programma ‘Toekomst N201’ op te starten. Dit om de toekomstbestendigheid van de N201
te onderzoeken en alle toekomstige en al lopende projecten te coördineren vanuit het programma.

Figuur 1.1: De N201 loopt van Zandvoort tot Hilversum. Het Utrechtse deel is 16,3 kilometer lang en loopt
vanaf het aquaduct bij Amstelhoek tot net voorbij Vreeland.

In dit memorandum worden de effecten van de denkrichtingen op landschap beschreven.
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Beschrijving denkrichtingen

In deze paragraaf beschrijven we de vier gekozen denkrichtingen met de bijbehorende
uitgangspunten.
Denkrichting 1: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 100 km/u

Figuur 1.2: Tracé van denkrichting 1.

Figuur 1.3: Principe dwarsprofiel van een autoweg

De N201 wordt tussen de A4 en de A27 opgewaardeerd tot een weg met 2 rijbanen met elke
rijbaan 2 rijstroken (in het vervolg spreken we van 2x2 rijstroken) en een wettelijke
maximumsnelheid van 100 km/u. In deze denkrichting krijgt het tracé de status van autoweg. Het
aquaduct bij Amstelhoek wordt ook uitgevoerd als een weg met 2x2 rijstroken. Er komt een
nieuwe wegverbinding tussen de N201 en de A27 ten zuiden van Hilversum. De S-bocht op de
N201 bij de kern Mijdrecht wordt vanaf het aquaduct bij Amstelhoek gestrekt.
Op de N201 komen nieuwe (hoge) bruggen met 2x2 rijstroken, waardoor er geen brugopeningen
noodzakelijk zijn. Alle aansluitingen met de N201 worden ongelijkvloers. Op de kruispunten met
de toe- en afritten is modelmatig vooralsnog uitgegaan van voorrangskruispunten.
Er zijn in deze denkrichting geen aanpassingen meegenomen voor de aansluitingen van de N201
met de A4 en met de A2. Er is in dit stadium van het onderzoek nog niet onderzocht welke
kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten noodzakelijk is.
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Figuur 1.4: Voorbeeld van een 2x2 autoweg (N50 Ens, bron: wegenwiki.nl)

Denkrichting 2: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u

Figuur 1.5: Tracé van denkrichting 2

Figuur 1.6: Principe dwarsprofiel van een weg met geslotenverklaring
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De capaciteit op de N201 wordt tussen het aquaduct Amstelhoek en de N402 vergroot door het
realiseren van een weg met 2x2 rijstroken. De wettelijke maximum snelheid blijft 80 km/u. De
N201 krijgt de status van weg met geslotenverklaring. Dat betekent dat langs het hele tracé een
parallelweg komt. Het aquaduct bij Amstelhoek blijft 1x2 rijstroken. De S-bocht op de N201 bij
Mijdrecht wordt gestrekt. Op de N201 komt een nieuwe hoge brug bij de Vinkeveense Plassen,
waardoor hier geen brugopeningen meer noodzakelijk zijn. Op de kruispunten waar de N201
wordt verbreed van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken zijn alleen de rechtdoorgaande stroken op
de N201 ook uitgevoerd met 2 rijstroken per rijrichting. Er is in dit stadium van het onderzoek nog
niet onderzocht welke kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten
noodzakelijk is.
Denkrichting 3: 1x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u en oplossen knelpunten

Figuur 1.7: Tracé van denkrichting 3

Op de N201 blijft de wettelijke maximum snelheid 80 km/u. De status van de weg blijft verder
hetzelfde als in de huidige situatie. De S-bocht op de N201 bij Mijdrecht (Hofland) wordt gestrekt,
waarbij de bochtafsnijding enkel bij Mijdrecht plaatsvindt en niet wordt doorgetrokken tot Uithoorn.
Het aquaduct bij Amstelhoek blijft een rijbaan met 1x2 rijstroken. Op de kruispunten waar de N201
wordt verbreed van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken zijn alleen de rechtdoorgaande stroken op
de N201 ook uitgevoerd met 2 rijstroken per rijrichting. Er is in dit stadium van het onderzoek nog
niet onderzocht welke kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten
noodzakelijk is.
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Figuur 1.8: Voorbeeld van een 1x2 weg

Denkrichting 4: afwaarderen weg met fysieke wegafsluitingen

Figuur 1.9: Tracé van denkrichting 4

In denkrichting 4 blijft de N201 1x2 rijstroken houden. De enige aanpassing is dat de N201 fysiek
wordt afgesloten bij het aquaduct Amstelhoek en tussen de N523 en Kortenhoef. Bij deze
wegafsluitingen (zogenaamde ‘knippen’) kan het wegverkeer niet doorrijden.
De status van de weg blijft verder hetzelfde als in de huidige situatie. De locaties van de ‘knippen’
zijn gekozen in de buurt van de provinciale grenzen. Op het oostelijke deel van de N201 is de
‘knip’ echter dichter bij Hilversum geplaatst om de verbinding met de N523 richting de A2 in stand
te houden.
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Figuur 1.10: Voorbeelden van fysieke wegafsluitingen voor
autoverkeer

1.3

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op de Aanpak Duurzaam GWW en instrumenten binnen de aanpak.
Vervolgens zal na een algemene toelichting over de Omgevingswijzer de toepassing van dit
instrument voor het project N201 beschreven worden. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitkomsten per
denkrichting. Hoofdstuk 4 sluit af met een samenvatting en doorkijk naar de vervolgstappen.

2 Methode
2.1

Toelichting

In dit hoofdstuk volgt een toelichting op de wijze van effectbeoordeling van de vier denkrichtingen
op de landschappelijke inpassing en ten opzichte van de referentiesituatie (2030). De
referentiesituatie is de huidige situatie van het plangebied en omgeving inclusief ontwikkelingen
die hier plaats vinden tot en met 2030. Dit ook als geen sprake is van aanpassing van de N201.
De effectbeoordeling van de denkrichtingen per criterium gebeurt in dit memorandum op basis van
de onderstaande 5-puntsschaal:
Score

Beoordeling

++

Zeer positief effect

+

Positief effect

0

Nihil of neutraal effect

-

Negatief effect

--

Zeer negatief effect

2.2

Toetsingscriteria

Onder landschap, verstaan wij de verschijningsvorm van het gebied zoals deze nu is en hoe deze
door de jaren heen zo is ontstaan (cultuurhistorie). Onderzocht wordt hoe de verschillende
denkrichtingen de leesbaarheid van het landschap en beïnvloeden ten opzichte van de huidige
situatie. Zo kan een ontwikkeling in lijn zijn met karakteristieke eigenschappen van een gebied,
waardoor deze de kwaliteit en leesbaarheid kan versterken. Maar een ontwikkeling kan ook tegen
de inrichtingsprincipes van een gebied in gaan en daarmee afbreuk doen aan het landschap. Het
is daardoor minder goed te herkennen als een bepaald landschapstype.
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Om hierover een juist oordeel te vellen wordt eerst in kaart gebracht welke landschapstypen het
gebied heeft en wat daarvan de specifieke waarden zijn. Aan de hand daarvan kan vervolgens
worden getoetst of de denkrichtingen in meer of mindere mate passen in het betreffende
landschap. De uitkomst daarvan resulteert in een waardeoordeel per denkrichting.
De landschappelijke beoordeling van de denkrichtingen van de N201 wordt gebaseerd op de wijze
waarop het aansluit bij de karakteristieken en ontstaansgeschiedenis van het landschap waarin
deze is gelegen. Of een denkrichting ruimtelijk past in zijn omgeving hangt af vier criteria:
1.

Landschappelijke structuur; aantasting van structuren en vormen van het landschap.

2.
3.

Versnippering van het landschap; doorsnijding van gebieden en lijnen.
Ruimtebeslag van de weg; fysiek benodigde ruimte en te verwijderen landschappelijke
elementen ten behoeve van de realisatie van de weg.

4.

Landschappelijke inpasbaarheid; visueel ruimtelijke impact van de weg op de omgeving
en de mogelijkheid om dit landschappelijk in te passen.

Criterium landschappelijke structuur
Hierbij bekijken we de weg als lijn en hoe deze opgaat in of juist contrasteert met de structuren
van het landschap. Zo is bijvoorbeeld een kronkelende lijn contrasterend in een gebied met een
louter rationele systematische verkavelingsstructuur en daardoor niet passend waardoor een
negatief effect optreedt. Sluit de ligging van de weg juist aan bij de ruimtelijke structuur van een
gebied of wordt deze zelfs versterkt, dan is er sprake van een positief effect.
Score

Beoordeling

++

Zeer positief

Toelichting criterium
De denkrichting versterkt de structuur van het landschap zodat het wezenlijk
zal bijdragen aan leesbaarheid en herkenbaarheid van het betreffende
landschapstype.

+

Positief

De denkrichting sluit aan bij de structuur van het landschap

0

Nihil of

De denkrichting heeft geen invloed op de structuur van het landschap

neutraal effect
-

Negatief

De denkrichting sluit niet aan bij de structuur van het landschap

--

Zeer negatief

De denkrichting doet afbreuk aan de structuur van het landschap waardoor

effect

de leesbaarheid en herkenbaarheid van het betreffende landschapstype
verslechterd.
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Criterium versnippering van het landschap
Hierbij wordt onderzocht hoe de weg als lijn andere gebieden en structuren doorsnijdt. Een lijn kan
een bepaald gebied (bijvoorbeeld een bosperceel) of structuur (bijvoorbeeld een bomenlaan)
doorkruizen waardoor afbreuk wordt gedaan aan de leesbaarheid er van. Hierdoor is een gebied
of structuur minder goed als eenheid herkenbaar en is er sprake van een negatief effect. Een lijn
kan ook een bepaald gebied of structuur als eenheid versterken waardoor deze beter kan worden
herkent. In dat geval is er sprake van een positief effect.
Score

Beoordeling

Toelichting criterium

++

Zeer positief

De denkrichting verenigd versnipperd gebied weer tot een herkenbaar

effect

landschap waardoor een nieuwe kwaliteit ontstaat.

+

Positief effect

De denkrichting zorgt er voor dat een gebied minder versnipperd is

0

Nihil of neutraal
effect

landschap.

-

Negatief effect

De denkrichting versnippert een gebied maar is nog wel herkenbaar als

waardoor de leesbaarheid verbeterd.
De denkrichting heeft geen effect op de versnippering van het

landschapstype.
--

Zeer negatief

De denkrichting versnippert een gebied waardoor deze niet meer

effect

herkenbaar is als landschapstype.

Criterium ruimtebeslag van de weg
Bij het ruimtebeslag bekijken we, ten opzichte van de bestaande situatie, hoeveel ruimte er nodig
is om de nieuwe rijbaan / rijbanen te realiseren. Een breed wegprofiel betekend een grotere
ruimteclaim en daardoor een grotere impact op het landschap. Er moet bijvoorbeeld
laanbeplanting of lintbebouwing wijken voor de aanleg van de weg. In het geval van een toename
van de ruimteclaim, spreken we dus van een negatief effect. In geval van een afname ruimteclaim
spreken we van een positief effect.
Score

Beoordeling

Toelichting criterium

++

Zeer positief

De denkrichting heeft een afname van het ruimtebeslag waardoor er aan

effect

weerszijden van de weg ruimte beschikbaar is voor landschappelijke

+

Positief effect

De denkrichting heeft een afname van het ruimtebeslag waardoor er aan

0

Nihil of neutraal

De denkrichting heeft geen significante toe of afname van het

effect

ruimtebeslag

-

Negatief effect

De denkrichting heeft een toename van het ruimtebeslag waardoor de

--

Zeer negatief

De denkrichting heeft een toename van het ruimtebeslag waardoor dit

effect

ten koste gaat van de huidige inpassing en lintbebouwing langs de weg

inpassing.
één zijde ruimte ontstaat voor landschappelijke inpassing.

huidige inpassing op delen zal komen te vervallen.

niet kan worden gehandhaafd.
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Criterium landschappelijke inpasbaarheid
Bij de landschappelijke inpasbaarheid van de weg beoordelen we de vormgeving van de weg en
de visueel ruimtelijke impact daar van op het landschap. Dit heeft betrekking op de zichtbaarheid
van de weg. Een weg kan bijvoorbeeld slechts een strook asfalt door het landschap zijn, maar kan
ook een verhoogde ligging hebben, voorzien worden van geluidswerende maatregelen zoals
geluidsschermen of worden voorzien van ongelijkvloerse kruisingen. Hierdoor wordt de weg vanaf
een veel grotere afstand waarneembaar en heeft daardoor een grotere impact op het landschap.
Indien de rijbaan ten opzichte van de huidige situatie meer ruimtelijke impact heeft is er sprake
van een negatief effect. Als de weg bescheidener is qua vormgeving, dan is deze beter
landschappelijk in te passen en is er sprake van een positief effect.
Score

Beoordeling

++

Zeer positief

De vormgeving van de denkrichting is duidelijk geïnspireerd op het

effect

landschap waardoor de leesbaarheid van het landschap verbeterd.

Positief effect

Met de vormgeving van de weg is rekening gehouden met de

+

Toelichting criterium

landschappelijke karakteristiek en wordt gerefereerd naar het
landschapstype waarin de weg is gelegen.
0
-

Nihil of neutraal

De vormgeving van de denkrichting draagt niet bij aan de leesbaarheid

effect

van het landschap, maar doet daar ook geen afbreuk aan.

Negatief effect

Met de vormgeving van de denkrichting is geen rekening gehouden met
de landschappelijke karakteristiek en deze heeft geen relatie met het
landschapstype waarin het gelegen is.

--

2.3

Zeer negatief

De vormgeving van de denkrichting heeft geen relatie met het landschap

effect

en doet afbreuk aan de leesbaarheid er van.

Uitgangspunten methodiek

Om dit te kunnen beoordelen is eerst onderzoek nodig naar deze gebiedseigenschappen en –
kwaliteiten. Deze komen enerzijds voort uit vastgesteld beleid en anderzijds uit een ruimtelijke
analyse van het gebied. Zo wordt duidelijk welke elementen en structuren bijdragen aan de
landschappelijke eenheid en kan worden bezien of een denkrichting wel of niet passend is.
De landschappelijke en cultuurhistorische aspecten die door de overheden als waardevol zijn
bestempeld, komen voort uit rijks- en provinciaal beleid. Dit vormt tevens het uitgangspunt voor
gemeentelijk beleid waardoor impliciet ook dit beleid is meegenomen in de beoordeling. Ter
controle zijn op hoofdlijnen de structuurvisies en landschapsontwikkelingsplannen en –nota’s van
de gemeentes nagelopen, hieruit zijn geen tegenstrijdigheden voortgekomen. De nuances die
gemeenten hebben aangebracht in het overige beleid zullen niet leiden tot een andere
beoordeling van de denkrichtingen. Wel zijn hieruit bruikbare handvaten te destilleren voor de
uiteindelijke landschappelijke inpassing.
Er wordt bij de beoordeling gekeken naar de ruimtelijke inpassing van de weg in het gebied.
Daarbij geven we voor het vigerende beleid aan of een denkrichting wel of niet aansluit bij de
ruimtelijke richtlijnen van het beleid. Risico’s voor eventuele vervolgprocedures (bijv. een Heritage
Impact Assesment of archeologisch onderzoek) zijn niet meegenomen in de afweging.
Overige landschappelijke waarden en karakteristieke elementen en structuren volgen uit een
landschappelijke analyse en worden verbeeld in een landschapsstructuurkaart.
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Omdat de uiterlijke vormgeving van de verschillende denkrichtingen nog niet in detail is uitgewerkt
(hoogteligging, vormgeving kruisingen, geluidswerende maatregelen), wordt de weg beoordeeld
op een hoger abstractieniveau: de lijn door het landschap, het globale ruimtebeslag en aannames
van de vormgeving (kruisingen en geluidswerende maatregelen) die passend is voor het wegtype
van de denkrichting.

3 Landschappelijk beleid
Om te komen tot een gefundeerde beoordeling is het vigerend beleid geanalyseerd. Per
beleidsthema is een beknopte samenvatting gegeven met de daaruit voortkomende kernwaarden.

3.1

Rijksbeleid

Wettelijk kader en beleid landschap
Voor de (wijze van) landschappelijke inpassing is geen wettelijk kader. Wel is er beleid ten
aanzien van inpassing (landschap), ruimtelijke inrichting en vormgeving.
Europese Landschapsconventie
De Europese Landschapsconventie (Conventie van Florence, 2000) is een verdrag van de Raad
van Europa. Nederland heeft de conventie in 2005 ondertekend en geratificeerd. Met de
ondertekening van de conventie erkennen lidstaten de grote culturele, identiteitsbepalende
waarde van landschap op zowel lokaal als Europees niveau. De conventie strekt zich uit tot alle
landschappen. De conventie beschrijft de maatregelen die Nederland zal nemen om landschap te
behouden, te beheren en te ontwikkelen.
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu,
beschrijft het ruimtelijk beleid op rijksniveau. Voor landschap en cultuurhistorie is nationaal belang
10 relevant: ruimte voor behoud en versterking van (inter-)nationale unieke cultuurhistorische en
natuurlijke kwaliteiten. Op basis van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten heeft het
Rijk in het verleden een selectie gemaakt van twintig ‘Nationale landschappen’. Deze
landschappen weerspiegelen samen de diversiteit en ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse
cultuurlandschap. Het Rijk laat het beleid ten aanzien van landschap op land, en dus ook de
nationale landschappen, over aan provincies en wil provincies meer ruimte geven bij de afweging
tussen verstedelijking en landschap, om zo meer ruimte te laten voor regionaal maatwerk. Het
betreft hier geen opgelegde opdracht van het rijk om hiervoor beleid op te stellen, maar het is vrij
gelaten aan de provincie om hier op eigen initiatief beleid voor op te stellen.
Het plangebied van de N201 maakt onderdeel uit van landschap ‘Het Groene Hart’. De kwaliteiten
en het beleid voor dit landschap is door de provincie vertaald in de Kwaliteitsgids Utrechtse
Landschappen en zal worden behandeld bij paragraaf 3.2 provinciaal beleid.
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De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn als (toekomstig) Unesco
werelderfgoed opgenomen in de SVIR. De stelling van Amsterdam is reeds werelderfgoed. De
NHW is genomineerd als uitbreiding hiervan. Unesco wijst op voordracht van lidstaten
internationaal unieke en waardevolle gebieden, objecten en ensembles aan als cultureel of
natuurlijk Werelderfgoed. Hierover zijn internationale afspraken gemaakt, gericht op de
instandhouding van deze uitzonderlijke universele waarden. Om recht te doen aan de schaal en
aard van de gebieden (de Stelling van Amsterdam, de Beemster, de Nieuwe Hollandse Waterlinie
en de Limes) worden deze door het Rijk ruimtelijk beschermd, waarbij ontwikkelingen in deze
gebieden mogelijk zijn mits deze de aan de uitzonderlijke universele waarde verbonden
kernkwaliteiten behouden of versterken. Deze waarden worden nader behandeld in paragraaf 3.2
onder het kopje cultuurhistorische hoofdstructuur.
Wettelijk kader en beleid cultuurhistorie
Visie Erfgoed en ruimte (2012)
Het beleid voor cultuurhistorie is beschreven in de Visie Erfgoed en Ruimte. Kern van deze visie is
cultuurhistorie te zien als kans en factor in ruimtelijke ontwikkelingen. De Modernisering
Monumentenzorg is ingezet in 2009 en gericht op meewegen van cultuurhistorische belangen in
ruimtelijke ordening. Dit is per 1 januari 2012 vertaald in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
Erfgoedwet (2016)
Sinds 1 juli 2016 is de nationale wet- en regelgeving voor het culturele erfgoed
samengebracht in de Erfgoedwet 2016. De Erfgoedwet regelt de bescherming van archeologische
waarden en de van Rijkswege beschermde monumenten.
Het gaat daarbij om oude gebouwen, historische stads- en dorpsgezichten, historische
landschappen en archeologische objecten. Hiervoor was dit geregeld in de Wet op de
Archeologische Monumentenzorg (2007) en de Monumentenwet 1988. Uitgangspunt is dat er
wordt gestreefd naar het behoud van archeologische waarden op de oorspronkelijke plaats (in
situ), dat wil zeggen in het bodemarchief. Als behoud niet mogelijk is, moet er voor worden zorg
gedragen dat de informatie die in de bodem zit niet verloren gaat. Dit houdt een
onderzoeksverplichting in, die kan leiden tot een volledige, wetenschappelijke opgraving van de
aanwezige resten. Om behoud op de oorspronkelijke plaats als prioriteit te stellen, wordt gestreefd
naar het volwaardig meewegen van het archeologisch belang in planologische
besluitvormingsprocessen door dit aspect al vanaf het begin bij de planvorming te betrekken.
De bepalingen uit de Monumentenwet 1988 die overgaan naar de Omgevingswet blijven van
kracht tot de datum dat de Omgevingswet in werking treedt. Deze artikelen gelden tot dat moment
als overgangsrecht op grond van de Erfgoedwet. Het betreft:
• Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van rijksmonumenten

•

Verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van
archeologie

•

Aanwijzing van stads- en dorpsgezichten
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Provinciaal beleid Utrecht

De kaders vanuit provinciaal beleid bestaan uit (de verschillende landschapstypen van) het
Landschap ‘Het groene hart’ en de cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS). Beide zijn onderdeel
van de provinciale ruimtelijke verordening 2013 (herijking 2016).
Landschap ‘Het groene hart’
Het gehele plangebied van de N201 binnen de provincie Utrecht is gelegen in ‘Het groene hart’.
Bij ontwikkelingen in het landschap van het Groene Hart staat het bevorderen van de diversiteit op
het schaalniveau van de verschillende typen landschap centraal. Daarbij dienen de
kernkwaliteiten gerespecteerd en benut te worden om de contrasten tussen de verschillende
typen landschap te behouden.
Voor landschap ‘Het groene hart’ als geheel dienen de volgende kernkwaliteiten te worden
behouden: openheid, (veen)weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.),
landschappelijke diversiteit, rust & stilte.
Binnen het Groene Hart zijn twee landschappelijke families te onderscheiden welke zijn
onderverdeeld in de verschillende landschapstypen:
Zones: Levendig en intiem
Rivierlint

Velden: open en stil
Open polder

Oude stroomrug
Lekzone

Veen blokontginnging
Veen opstrekkende ontginning
Droogmakerij
Waard

Het plangebied van de N201 is gelegen in de ‘zone’: ‘Rivierlint’ en de ‘velden’: ‘Open polder’,
‘Veen opstrekkende ontginning’ en ‘Droogmakerij’. Elk landschapstype heeft zijn eigen kenmerken
en verschijningsvorm. Het beleid betreft een uitvoerige beschrijving van de gebiedskarakteristiek
en is daarom per landschapstype opgenomen in paragraaf 1 van hoofdstuk 4. Hierin wordt de
referentiesituatie beschreven.
Rivierlint
Open polder

Droogmakerijen

Veen opstrekkende
ontginningen

Figuur 3.1: Landschapstypen Groene Hart
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Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS)
Het plangebied van de N201 doorsnijdt de volgende deelgebieden uit de CHS: Agrarisch
cultuurlandschap (ronde venen), Historische buitenplaatszone (Vecht), Militair erfgoed (Stelling
van Amsterdam, Nieuwe Hollandse waterlinie). Hieronder is daarvan per deelgebied een korte
beschrijving van de kernwaarden gegeven.
Agrarisch Cultuurlandschap Ronde Venen
Het radiale patroon van de middeleeuwse strokenverkaveling van de Ronde Venen, het
turfwinningslandschap van de Vinkeveense Plassen en de orthogonale structuur van de
droogmakerijen, vormen samen een staalkaart van kenmerkend agrarisch grondgebruik door de
eeuwen heen. Vanaf de veenriviertjes Kromme Mijdrecht, Drecht, Waver en Winkel is in de
middeleeuwen het grote veenkussen radiaal ontgonnen naar een centraal gelegen hoger punt. De
zuid- en oostzijde werd benaderd vanuit de daartoe gegraven Ennipwetering, Geer- en Veenkade
en de oostzijde vanuit de Oukoperdijk en de Groenlandsekade. Met zuwes werd het gebied in
taartpunten verdeeld en in opstrekkende stroken ontgonnen. Halverwege vestigden zich de
ringvormige boerderijlinten van Vinkeveen, Wilnis, Mijdrecht en Waverveen. Van deze
ontginningen resteert langs de veenriviertjes nog slechts een smalle zone, terwijl ze in het
zuidenoosten nog goed bewaard zijn gebleven. Door intensieve turfwinning in de zeventiende en
achttiende eeuw zijn in het noordoosten de Vinkeveense Plassen ontstaan, met een karakteristiek
patroon van legakkers en petgaten. In de negentiende eeuw zijn de overige plassen in een viertal
droogmakerijen verkaveld binnen zware ringdijken.

Figuur 3.2: Agrarisch cultuurlandschap

Historische buitenplaatszone Vecht
De kern van de Vechtstreek is een smalle buitenplaatszone langs de rivier, tussen Oud-Zuilen en
Vreeland. In de zeventiende en vooral in de achttiende eeuw hebben Amsterdamse kooplieden
hier een buitenplaats als zomerverblijf gesticht, veelal in classicistische stijl. De theekoepel aan
het water werd het beeldmerk van dit luxelandschap, het smeedijzeren toegangshek het
visitekaartje. Door economische neergang zijn vele buitenplaatsen rond 1800 afgebroken en
werden formele tuinen omgewerkt tot landschappelijke parken. Van de oorspronkelijk ruim
honderd buitenplaatsen zijn er nu nog zo’n veertig over. Ook de buitenplaatsen langs de Angstel
en het Gein rekenen we tot deze zone. Hier is het agrarische karakter dominant gebleven, met
hier en daar een tot buitenplaats uitgegroeide boerderij of kasteel, zoals bij Loenersloot.
Karakteristiek voor deze buitenplaatszone is het halfopen landschap met een afwisseling van
besloten buitenplaatsen, open weilanden met boerderijen, en historische kernen. Het open zicht
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tussen jaagpad en Vecht, en de doorzichten tussen en achter de buitenplaatsen naar het open
weiland, verhogen de belevingswaarde.
Van hoge cultuurhistorische waarde zijn de (resten van) formele en vroeg-landschappelijke
tuinaanleg en de nog aanwezige landschapsstructuren van verdwenen buitenplaatsen. Ruimtelijk
kenmerkend zijn de oriëntatie van de buitenplaatsen op de rivier en op de dijkweg (met
dwarsprofiel van de oude Napoleonweg), en de compacte tuinen en overplaatsen.

Figuur 3.3: Historische buitenplaatszone Vecht

Militair erfgoed stelling van Amsterdam (UNESCO werelderfgoed)
De Stelling van Amsterdam is een verdedigingslinie (kringstelling) rond de hoofdstad, aangelegd
aan het eind van de negentiende eeuw. Het betreft een 135 kilometer lange gesloten ring van
dijken, dammen, sluizen, forten en inundatiegebieden, ingepast in het landschap. De forten
markeren de plaats van de linie in het landschap. Zij liggen in de oksel van hoofdweerstandlijn en
accessen (zwakke plekken in de inundatie, veelal dijken langs rivieren en droogmakerijen). Het
zuidelijke deel van de verdedigingsring ligt in de provincie Utrecht. De voormalige schootsvelden
rondom de forten zijn vaak nog onbebouwd en hebben weinig opgaande begroeiing (de ‘verboden
kringen’ rond de forten kenden strenge bouwbeperkingen). De openheid van de voormalige
inundatiegebieden versterkt de beleving van de linie.
De Stelling van Amsterdam is een voormalig nationaal landschap. In dit kader dienen de volgende
kernkwaliteiten te worden behouden:
 Samenhangend stelsel van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen


Groen en overwegend rustig karakter c.q. relatief ‘stille’ ring rond Amsterdam



Relatief grote openheid

Figuur 3.4: Stelling van Amsterdam
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Aandachtspunt: ruimtelijke ontwikkelingen van bepaalde omvang nabij werelderfgoed dienen te
worden voorzien van een Heritage Impact Assessment.
Militair erfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie (nominatie UNESCO werelderfgoed)
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een 85 kilometer lange verdedigingslinie tussen de voormalige
Zuiderzee en de Biesbosch. De aanleg startte in het begin van de negentiende eeuw, met als doel
het economisch hart van Nederland te beschermen tegen aanvallen uit het oosten. De Nieuwe
Hollandse Waterlinie bestaat uit een hoofdweerstandslijn (achterste begrenzing),
verdedigingswerken, sluizen/kanalen/keerkaden en een open inundatiegebied (het gebied dat
onder water kon worden gezet). De inundatiegebieden vormden het hoofdbestanddeel van de
verdediging. Op plaatsen waar inundatie niet mogelijk was, of op plaatsen waar wegen de linie
doorkruisten, bouwde men forten. Omstreeks 1870 kreeg de oostzijde van de stad Utrecht een
tweede ring van grote forten. Tijdens de mobilisaties van 1914-1918 en van 1939-1940 werd de
linie versterkt met tussenstellingen bestaande uit series kazematten en groepsschuilplaatsen. In
1951 werd de linie opgeheven. De voormalige schootsvelden rondom de forten zijn vaak nog
onbebouwd en hebben weinig opgaande begroeiing (de ‘verboden kringen’ rond de forten kenden
strenge bouwbeperkingen). De openheid van de voormalige inundatiegebieden versterkt de
beleving van de linie.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een voormalig nationaal landschap. In dit kader dienen de
volgende kernkwaliteiten te worden behouden:



Samenhangend stelsel van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen
Groen en overwegend rustig karakter



Openheid

Figuur 3.5: Nieuwe Hollandse Waterlinie

Aandachtspunt: ruimtelijke ontwikkelingen van bepaalde omvang nabij werelderfgoed dienen te
worden voorzien van een Heritage Impact Assessment.
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Unesco-nominatie
Als uitbreiding van het werelderfgoed ‘Stelling van Amsterdam’, is de Nieuwe Hollandse Waterlinie
genomineerd om in 2020 ook op de Unesco werelderfgoedlijst te staan. Voor deze nominatie
worden een aantal Uitzonderlijke Universele Waarden onderschreven. Dit zijn:
Strategisch landschap:
Behoud van de open oostelijke en besloten westelijke structuur.
Watermanagementsysteem:
Behoud van dijken, kaden en watersysteem ten behoeve van de inundatie.
Militaire werken:
Behoud van de karakteristieke militaire werken en de historische ontwikkeling daarvan.
Voor deze waarden is een managementplan opgesteld welke bestaat uit drie pijlers: beschermen,
ontwikkelen en uitdragen. Hierin staat hoe de instandhouding van de Stelling van Amsterdam en
de Nieuwe Hollandse Waterlinie is geregeld.

4 Referentiesituatie
4.1

Huidige situatie

4.1.1

Landschapstypen

In deze paragraaf volgt een beschrijving van de landschapstypen zoals deze zijn opgenomen in
de kwaliteitsgids Landschap Het Groene Hart.
Rivierlint
Strook:

Smalle rivierlinten met verspreide bebouwing meanderen als
meer besloten zones tussen open weidelandschappen.

Landgebruik:

Moestuinen en boomgaarden direct langs de rivier,
benedendijks is alles gras.

Bebouwing:

Open bebouwingslint aan een weg aan weerszijden van een
rivier, met soms een dorp op de splitsing van het water.
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Infrastructuur :

Bevaarbare rivier met wegen erlangs. Geen grootschalige
moderne infrastructuur.

Herkenningspunten:

Oude molens en voorname huizen.

Figuur 4.1: Gebiedskarakteristiek Rivierlint
Droogmakerij

Veld:

Rationeel ingedeelde open ruimte met kaarsrechte

bebouwingslinten en hoge dijken aan de randen.
Landgebruik:

Grasland in een rationele strokenverkaveling met vaste maten.

Linten:

Open linten van boerderijen.

Opgaande beplanting:

Rechthoekige wegenstructuur met bomenrijen liggen als
transparante lijnen in het landschap.

Herkenningspunten:

Gemaal op de dijk aan het eind van een hoofdwetering.
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Figuur 4.2: Gebiedskarakteristiek Droogmakerij
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Veen opstrekkende ontginning
Veld:
Open landschap (weiden en plassen) met bebouwingslinten.
Landgebruik:

Grasland in strokenverkaveling, op grotere schaal in
Waaiervormige ontginning. Naast petgaten en plassen met
recreatief medegebruik.

Linten:

Rechte bebouwingslinten met verdichting en verdunning.

Opgaande beplanting:

Beplante linten en enkele pestbosjes geven diepte aan het
landschap.

Herkenningspunten:

Kerktorens steken boven het lint uit.

Figuur 4.3: Gebiedskarakteristiek Veen opstrekkende ontginning
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Open polder
Veld:

Open tot aan de randen, met alleen kavelhekjes in de openheid.

Landgebruik:

Grasland in onregelmatige strokenverkaveling, taps toelopend
naar het midden en opgeknipt per strook.

Linten:

Niet aanwezig, alleen in de aangrenzende rivierlinten.

Opgaande beplanting:

Niet aanwezig, alleen in de aangrenzende rivierlinten.

Herkenningspunten:

Niet aanwezig, alleen in de aangrenzende rivierlinten.

Figuur 4.4: Gebiedskarakteristiek Open polder
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Ruimtelijke analyse

Voor een concretisering van de landschappelijke waarden is er een bureaustudie gedaan en is er
een lanschapsstructuurkaart gemaakt waarop de belangrijkste elementen zijn samengevat.
Daarop zijn de landschappelijke elementen en structuren weergegeven die het landschap
‘maken’. De verschillende landschapstypen zijn ook op deze kaart duidelijk te zien: de bebouwde
rivierlinten, de rationele verkaveling van de droogmakerijen, de strokenverkaveling van de veen
opstrekkende ontginning en de open polders tussen de rivierlinten.
Ook is de openheid van het landschap goed leesbaar. De bebouwingslinten vormen door middel
van de aanwezige gebouwen, erfbeplanting en laanstructuren grote landschappelijke kamers in
het weidse landschap. Overige opgaande beplanting is in het gebied beperkt aanwezig en bevindt
zich met name op de oevers van de Vinkeveense plassen.
Verbijzonderingen in het landschap bestaan veelal uit de forten, kerken en landgoederen en de
stad- en dorpsgezichten in het overwegend landelijk ingerichte gebied.
Kenmerkend voor het gebied zijn de vele dijken en waterwegen die wijzen op de lage ligging en
de ingenieuze manier waarop dit is gecultiveerd. Dit is tevens de basis geweest voor de
ontsluitingsstructuur van het gebied waarbij wegen veelal zijn gecombineerd met kavelstructuren,
dijken of sloten. Zo ook grote delen van de N201. Opvallend is dat meer recente wegen zoals de
A2 en het deel van de N201 nabij Uithoorn los komen van de (historische) ondergrond en vrijelijk
door het landschap lopen.

Figuur 4.5: Landschapsstructuurkaart
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Huidige tracé N201

Figuur 4.6: Totale huidige wegprofiel heeft een gemiddelde breedte van ca. 30 m

Beschrijving van de huidige situatie
In de huidige situatie is de N201 een provinciale weg met een maximumsnelheid die varieert van
60 tot 80 km/u met vrij liggende fietspaden. Op enkele delen van het tracé zijn parallelwegen
aangelegd, maar met uitzondering van de bruggen over het Amsterdam Rijnkanaal, de Vecht en
de Angstel, het viaduct van de A2 en de onderdoorgang van de Amstel, kent de weg geen
ongelijkvloerse kruisingen.
De huidige ligging van de weg is in grote lijnen gelegen op de historische lijnen van het landschap.
De weg is op deze delen meerdere malen opgewaardeerd tot de weg zoals deze nu is. Op andere
delen was verlegging van het tracé noodzakelijk wat heeft geleid tot afwijking van historische
patronen. De grootste afwijkingen zijn de doorsnijding van de Vinkeveense plassen (A) in 1949 en
de meanders van de weg nabij Uithoorn (B) in 2013. Deze delen van de N201 kenmerken zich
ook door een meer verkeerskundig karakter en een verminderde hechting met het landschap. De
oorspronkelijke delen van het tracé zijn wel duidelijk ingebed in het huidige landschap en vaak
voorzien van laanbeplanting of begeleidende bebouwing.
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B
A
Figuur 4.7: Huidige situatie in landschapsstructuurkaart

Figuur 4.8: Historische ligging en landschappelijke inbedding
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Figuur 4.9: Verlegging tracé leidt tot verminderde hechting met landschap

4.2

Autonome ontwikkelingen

In het gebied zijn tot 2030 een aantal ontwikkelingen bekend. Dit betreft de ontwikkelingen:
Landschapsplan Marickenland, Groot Mijdrecht (oostelijke delen) en Centrumplan Vinkeveen.
Hieronder is per ontwikkeling een kaartbeeld en korte beschrijving gegeven.
Landschapsplan Marickenland1

Figuur 4.10: Plankaart Marickenland

1

Functiekaart Marickenland, Stuurgroep Marickenland. Gemeente De Ronde Venen.
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Het doel is het realiseren van een duurzaam woon-, natuur- en recreatiegebied op de agrarische
gronden in de polder Groot Mijdrecht Zuid, waarbij de kwaliteit van het Groene Hart wordt vergroot
door aanleg van een groen gebied als duurzame buffer tussen de gemeentekernen en de eenheid
in de gemeente en de (ruimtelijke) samenhang tussen de kernen wordt vergroot, met aandacht
voor aanwezige en toekomstige culturele kwaliteit. Binnen dit hoofddoel kent het project de
volgende doelstellingen:
 Het ontwikkelen van natte natuur met een duurzaam watersysteem


Het realiseren van een recreatiegebied met extensieve recreatie in een natuurlijke omgeving



Het realiseren van een gedifferentieerde wijk: Marickenzijde

Natuurontwikkeling Groot Mijdrecht2

Figuur 4.11: Plankaart Groot Mijdrecht

2

Eindbeeld toekomstige inrichting Groot Mijdrecht Noord-Oost, EHS-wijzer Provincie Utrecht
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In dit deelgebied wordt in de oostelijke delen nieuwe natuur ontwikkeld (Ecologische
Hoofdstructuur). In het noorden van dit gebied gebeurt dit op basis van het Pact van Poldertrots
(2012). De nieuwe natuur gaat bestaan uit circa 75 ha moerasgebied en verder uit graslanden.
Voor het zuidelijk deel van Groot Mijdrecht (Marickenland) moet nog bepaald worden of het
inrichtingsplan uit 2010 wordt gevolgd. Dit inrichtingsplan gaf het gebied een specifiek karakter,
onder meer door het aantal, vorm en richting van de bosblokken.
Het grootste deel van de nieuwe natuur in het noordelijk deel gaat bestaan uit graslanden,
waarmee de openheid in stand blijft. De nieuwe moerasnatuur zal zodanig moeten worden
beheerd dat er geen bosvorming plaats vindt. Voor het zuidelijk deel moet nog bepaald worden of
het inrichtingsplan uit 2010 wordt gevolgd. Dit inrichtingsplan gaf het gebied een specifiek eigen
karakter, onder meer door het aantal, vorm en richting van de bosblokken (ca. 30 ha).
Centrumplan Vinkeveen3

Figuur 4.12: Plankaart variant 1 centrumplan Vinkeveen

3

https://www.derondevenen.nl/ontwikkelingen/publicatie/centrumplan-vinkeveen
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Vinkeveen mag door de ligging aan de Vinkeveense Plassen met recht een dorp aan de Plassen
worden genoemd. Maar Vinkeveense Plassen zijn vanuit het dorp nauwelijks waarneembaar,
doordat er steeds meer gebouwd is. Deze constatering was in 2007 aanleiding om de
structuurvisie Centrum Vinkeveen op te stellen. Na een intensief traject met inwoners van
Vinkeveen, belangengroeperingen en de gemeenteraad is een toekomstbeeld (visie) voor het
centrum van Vinkeveen geschetst. Onderdeel van de visie was een actieprogramma met nieuwe
ontwikkelingen om de relatie tussen het dorp en het water te versterken.

5 Landschappelijke toets
5.1

Denkrichting 1: 2x2 met maximum snelheid 100 km/u

De effectbeoordeling van denkrichting 1 is samengevat in onderstaande tabel. Onder de tabel
staat een toelichting op de effectbeoordeling.
Criterium

Beoordeling

Landschappelijke structuur

+

Versnippering van het landschap

--

Ruimtebeslag van de weg

--

Landschappelijke inpasbaarheid

--

E

B

A
E

E
E

C

D

E
Figuur 5.1: Denkrichting 1 in landschapsstructuurkaart

Effectbeschrijving
Landschappelijke
Figuur
5.2: Denkrichting
1 in beleidskaartstructuur

30/38

Kenmerk

R006-1266400NGW-V03-agv-NL

De tracering van denkrichting 1 kent voor delen een andere ligging dan het huidige tracé van de
N201. De afwijking van het huidige tracé is het grootst in het deelgebied van de droogmakerijen
tussen Uithoorn en Mijdrecht. Om te voldoen aan de juiste boogstralen, wordt een veel vloeiender
lijn in het landschap geïntroduceerd die de verkavelingsrichting van de droogmakerij volgt. De
huidige slingerende weg door de Stelling van Amsterdam wordt daarbij opgeheven (B).
Het nieuwe tracé is eenvoudig en past daardoor beter binnen de heldere verkavelingsstructuur.
De beoordeling van de vormentaal van denkrichting 1 komt hiermee op licht positief (+).
Effectbeschrijving Versnippering van het landschap
Het nieuwe tracé betreft wel een nieuwe doorsnijding van het landschap. Omdat de nieuwe
tracering geen lijn is die van oudsher al in het landschap aanwezig is, heeft dit een licht negatief
effect op de herkenbaarheid en karakteristiek van de droogmakerij (A). Ook de herkenbaarheid
van de dijkring wordt aangetast door de nieuwe ligging van het tracé.
Verder verschilt het nieuwe tracé ten oosten van de A2 in de open polder van het huidige tracé,
maar dit heeft geen noemenswaardige nieuwe effecten op het landschap. De beoordeling van de
doorsnijding van Denkrichting 1 komt hiermee op licht negatief (-).
Aandachtspunt: Het nieuwe tracé doorkruist op verschillende plekken aardkundige waarden en
plekken van archeologische waarde. Dit leidt tot een onderzoeksverplichting. Daarnaast is een
HIA vereist omdat er een nieuwe doorkruising van de Stelling van Amsterdam wordt aangelegd.
Effectbeschrijving Ruimtebeslag
Het ruimtebeslag van het wegprofiel in denkrichting 1 is een enorme toename ten opzichte van het
wegprofiel in de huidige situatie. Dit heeft grote gevolgen voor de delen van de weg waar de
huidige tracering blijft gehandhaafd. Denk aan de lintbebouwing tussen Mijdrecht en Vinkeveen
(C), laanbeplanting en overige landschappelijke elementen die de huidige inpassing van de weg
verzorgen. Daarnaast wordt hierdoor de barrierewerking van de weg vergroot en worden
landschappen versnipperd met de introductie van een weg als deze. De beoordeling van het
ruimtebeslag van Denkrichting 1 komt hiermee op negatief (--).
Effectbeschrijving Landschappelijke inpasbaarheid
De gevolgen voor de vormgeving van de weg veranderen eveneens drastisch. Zo hebben op- en
afritten een grote ruimteclaim, met in het bijzonder het nieuwe knooppunt met de A2 (D) en zijn
ongelijkvloerse kruisingen in dit open landschap niet passend (E). Daarnaast zullen de
geluidsbeperkende maatregelen (geluidsschermen of -wallen) eveneens van grote invloed zijn op
de weg en de omgeving. De beoordeling van de vormgeving van Denkrichting 1 komt hiermee op
negatief (--).
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Denkrichting 2: 2x2 met maximum snelheid 80 km/u

De effectbeoordeling van denkrichting 2 is samengevat in onderstaande tabel. Onder de tabel
staat een toelichting op de effectbeoordeling.
Criterium

Beoordeling

Landschappelijke structuur

--

Versnippering van het landschap

--

Ruimtebeslag van de weg

--

Landschappelijke inpasbaarheid

-

A
B
Figuur 5.3: Denkrichting 2 in landschapsstructuurkaart

Figuur 5.4: Denkrichting 2 in beleidskaart

Effectbeschrijving Landschappelijke structuur
De tracering van Denkrichting 2 kent, net als Denkrichting 1, een andere ligging dan het huidige
trace van de N201. De afwijking van het huidige tracé is ook bij deze denkrichting het grootst in
het deelgebied van de droogmakerijen tussen Uithoorn en Mijdrecht. Het nieuwe tracé kent een
flauwere bochtstraal dan het huidige tracé, maar volgt niet de rechtlijnige verkavelingsstructuur
van de droogmakerij. De beoordeling van de vormentaal van Denkrichting 2 komt hiermee op
negatief (--).
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Effectbeschrijving Versnippering van het landschap
De aansluiting op de Mijdrechtse Zuwe verandert, maar beide rijbanen blijven in gebruik. Per
saldo komt er een nieuwe doorsnijding van het landschap bij die qua vorm in gaat tegen de
bestaande verkavelingsstructuur. Omdat de nieuwe tracering geen lijn is die van oudsher al in het
landschap aanwezig is, heeft dit een negatief effect op de herkenbaarheid en karaktistiek van de
droogmakerij (A).
Verder verschilt het nieuwe tracé ten oosten van de A2 in de open polder licht van het huidige
tracé, maar dit heeft geen noemenswaardige nieuwe effecten op het landschap. De beoordeling
van de doorsnijding van Denkrichting 2 komt hiermee op zeer negatief (--).
Aandachtspunt: Het nieuwe tracé doorkruist op verschillende plekken aardkundige waarden en
plekken van archeologische waarde. Dit leidt tot een onderzoeksverplichting. Daarnaast is een
HIA vereist omdat er een nieuwe doorkruising van de Stelling van Amsterdam wordt aangelegd.
Effectbeschrijving Ruimtebeslag
Het ruimtebeslag van het wegprofiel in Denkrichting 2 is een toename ten opzichte van het
wegprofiel in de huidige situatie. De toename is minder groot dan bij Denkrichting 1, maar nog
steeds aanzienlijk. Dit heeft gevolgen voor de delen van de weg waar de huidige tracering blijft
gehandhaafd. Denk aan de lintbebouwing tussen Mijdrecht en Vinkeveen (B), laanbeplanting en
overige landschappelijke elementen die de huidige inpassing van de weg verzorgen. Daarnaast
wordt hierdoor de barrierewerking van de weg wat vergroot en worden landschappen verder
versnipperd. De beoordeling van het ruimtebeslag van Denkrichting 2 komt op negatief (-).
Effectbeschrijving Landschappelijke inpasbaarheid
De gevolgen voor de vormgeving van de weg veranderen eveneens, maar niet zo drastisch als bij
Denkrichting 1. Denkrichting 2 kent alleen gelijkvloerse kruisingen, maar deze zullen meer ruimte
in beslag nemen dan de huidige kruisingen. De beoordeling van de vormgeving van Denkrichting
1 komt daarmee op licht negatief (-).

5.3

Denkrichting 3: 1x2 met maximum snelheid 80 km/u en oplossen
knelpunten

De effectbeoordeling van denkrichting 3 is samengevat in onderstaande tabel. Onder de tabel
staat een toelichting op de effectbeoordeling.
Criterium

Beoordeling

Landschappelijke structuur

0

Versnippering van het landschap

0

Ruimtebeslag van de weg

0

Landschappelijke inpasbaarheid

0
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A
Figuur 5.5: Denkrichting 3 in landschapsstructuurkaart

Figuur 5.6: Denkrichting 3 in beleidskaart

Effectbeschrijving Landschappelijke structuur
De tracering van Denkrichting 3 verschilt op enkele plekken licht van het huidige tracé. Ter hoogte
van Mijdrecht verdwijnt de knik in het huidige tracé door het nieuwe tracé in een vloeiende lijn
door te trekken (A). Dit komt de doorstroming van het tracé zelf ten goede, maar deze lijn behoort
niet tot de historische verkavelingsstructuur van de droogmakerij maar is een aanpassing van het
tracé op een zeer klein deel van de weg. Hierdoor is van afwijkende vormentaal geen sprake. De
beoordeling van de vormentaal van Denkrichting 3 komt hiermee op neutraal (0)
Effectbeschrijving Versnippering van het landschap
Bij de aanpassing van het tracé (A) wordt er een deel van het oude bebouwingslint doorsneden.
Echter, omdat het bebouwingslint ter hoogte van dit nieuwe deel van de weg al niet meer
herkenbaar is, wordt dit als een neutraal effect beoordeeld.
Verder verschilt het nieuwe tracé ten oosten van de A2 in de open polder licht van het huidige
tracé, maar dit heeft geen noemenswaardige nieuwe effecten op het landschap. De beoordeling
van de doorsnijding van Denkrichting 3 komt hiermee op neutraal (0).
Effectbeschrijving Ruimtebeslag
Het ruimtebeslag van het wegprofiel in Denkrichting 3 verschilt nauwelijks van het wegprofiel in de
huidige situatie. Alleen enkele verkeersknooppunten worden aangepast. Dit heeft echter geen
groot effect op het totale ruimtebeslag. De beoordeling van het ruimtebeslag van Denkrichting 3
komt daarmee op neutraal (0).
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Effectbeschrijving Landschappelijke inpasbaarheid
De vormgeving van het wegprofiel in Denkrichting 3 verschilt nauwelijks van het wegprofiel in de
huidige situatie. Het zal alleen gaan om verkeerskundige aanpassingen van de kruisingen.
Eventuele benodigde geluidswerende maatregelen zullen waarschijnlijk beperkt zijn. De
beoordeling van de vormgeving van Denkrichting 3 komt daarmee op neutraal (0).

5.4

Denkrichting 4: afwaarderen weg met fysieke wegafsluitingen

De effectbeoordeling van denkrichting 3 is samengevat in onderstaande tabel. Onder de tabel
staat een toelichting op de effectbeoordeling.
Criterium

Beoordeling

Landschappelijke structuur

0

Versnippering van het landschap

0

Ruimtebeslag van de weg

0

Landschappelijke inpasbaarheid

0

Figuur 5.7: Denkrichting 4 in landschapsstructuurkaart

Figuur 5.8: Denkrichting 3 in beleidskaart

Effectbeschrijving Landschappelijke structuur
De tracering van Denkrichting 4 verschilt niet van de huidige situatie. Er zijn geen effecten van het
nieuwe tracé op het landschap te benoemen. De beoordeling van de vormentaal van Denkrichting
4 komt hiermee op neutraal (0).
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Effectbeschrijving Versnippering van het landschap
Net als voor de vormentaal zijn er als gevolgd van een ongewijzigde tracering geen effecten voor
doorsnijding op het landschap te benoemen. De beoordeling van de doorsnijding van Denkrichting
4 komt hiermee op neutraal (0).
Effectbeschrijving Ruimtebeslag
Het ruimtebeslag van het wegprofiel in Denkrichting 4 is in theorie iets kleiner dan het wegprofiel
in de huidige situatie. Dit zal geen grote effecten op de herkenbaarheid en de karaktistiek van het
landschap hebben. Hooguit zal er ruimte onstaat voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld groen
langs de weg. De beoordeling van het ruimtebeslag van Denkrichting 4 is neutraal (0).
Effectbeschrijving Landschappelijke inpasbaarheid
De vormgeving van het wegprofiel in Denkrichting 4 verschilt niet van het wegprofiel in de huidige
situatie. Er is geen sprake van nieuwe vormgevende elementen langs of aan de weg. De
beoordeling van de vormgeving van Denkrichting 4 komt daarmee op neutraal (0).

6 Conclusie
De effectbeoordeling van landschappelijke inpassing per criterium is samengevat in tabel 6.1.
Onder de tabel staat een toelichting op de effectbeoordeling.
Tabel 6.1 Overzicht effectbeoordeling van de denkrichtingen voor de criteria van landschappelijke inpassing
ten opzichte van de referentiesituatie 2030
Denkrichting 1

Denkrichting 2

Denkrichting 3

Denkrichting 4

1. Landschappelijke structuur

+

--

0

0

2. Versnippering van het landschap

--

--

0

0

3. Ruimtebeslag van de weg

---

--

0
0

0
0

4. Landschappelijke inpasbaarheid

Toelichting
Criterium 1: Landschappelijke structuur
Het tracé van denkrichting 1 kent voor delen een andere ligging dan het huidige tracé van de
N201. Om te voldoen aan de juiste boogstralen, wordt een veel vloeiender lijn in het landschap
geïntroduceerd die de verkavelingsrichting van de droogmakerij volgt. De huidige slingerende weg
door de Stelling van Amsterdam wordt opgeheven. Het nieuwe tracé is eenvoudig en past
daardoor beter binnen de heldere verkavelingsstructuur. De beoordeling van de landschappelijke
structuur van denkrichting 1 komt hiermee op positief (+).
Het tracé van denkrichting 2 kent, net als denkrichting 1, deels een andere ligging dan het huidige
tracé van de N201. De afwijking van het huidige tracé is ook bij deze denkrichting het grootst in
het deelgebied van de droogmakerijen tussen Uithoorn en Mijdrecht. Het nieuwe tracé kent een
flauwere bochtstraal dan het huidige tracé, maar volgt niet de rechtlijnige verkavelingsstructuur
van de droogmakerij. De beoordeling van de landschappelijke structuur van denkrichting 2 komt
hiermee op zeer negatief (- -).
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Het tracé van denkrichting 3 verschilt op enkele plekken licht van het huidige tracé. Ter hoogte
van Mijdrecht verdwijnt de knik in het huidige tracé door het nieuwe tracé in een vloeiende lijn
door te trekken. Deze lijn behoort niet tot de historische verkavelingsstructuur van de
droogmakerij, maar is een aanpassing van het tracé op een zeer klein deel van de weg. Van een
afwijkende landschappelijke structuur is hier geen sprake. De beoordeling van de
landschappelijke structuur van denkrichting 3 komt hiermee op neutraal (0).
Het tracé van denkrichting 4 verschilt niet van de huidige situatie. Er zijn geen effecten van het
nieuwe tracé op het landschap te benoemen. De beoordeling van de landschappelijke structuur
van denkrichting 4 komt hiermee op neutraal (0).
Criterium 2: Versnippering van het landschap
Voor denkrichting 1 geldt dat het nieuwe tracé een nieuwe doorsnijding van het landschap is.
Omdat het nieuwe tracé geen lijn is die van oudsher al in het landschap aanwezig is, heeft dit een
negatief effect op de herkenbaarheid en karakteristiek van de droogmakerij. Ook de
herkenbaarheid van de dijkring wordt aangetast door de nieuwe ligging van het tracé. Verder
verschilt het nieuwe tracé ten oosten van de A2 in de open polder van het huidige tracé, maar dit
heeft geen noemenswaardige nieuwe effecten op het landschap. De beoordeling van de
versnippering van het landschap van denkrichting 1 komt op zeer negatief (- -).
Voor denkrichting 2 geldt dat er per saldo een nieuwe doorsnijding van het landschap bij komt die
qua vorm ingaat tegen de bestaande verkavelingsstructuur. Omdat het nieuwe tracé geen lijn is
die van oudsher al in het landschap aanwezig is, heeft dit een negatief effect op de
herkenbaarheid en karaktistiek van de droogmakerij. Verder verschilt het nieuwe tracé ten oosten
van de A2 in de open polder licht van het huidige tracé, maar dit heeft geen noemenswaardige
nieuwe effecten op het landschap. De beoordeling van de versnippering van het landschap van
denkrichting 2 komt op zeer negatief (- -).
Voor denkrichting 3 geldt dat een deel van het oude bebouwingslint wordt doorsneden. Omdat het
bebouwingslint ter hoogte van dit nieuwe deel van de weg al niet meer herkenbaar is, wordt dit als
een neutraal effect beoordeeld. Verder verschilt het nieuwe tracé ten oosten van de A2 in de open
polder licht van het huidige tracé, maar dit heeft geen noemenswaardige nieuwe effecten op het
landschap. De beoordeling van de versnippering van het landschap van denkrichting 3 komt
hiermee op neutraal (0).
In denkrichting 4 is er geen verandering van het tracé waardoor er geen effecten te benoemen zijn
voor doorsnijding van het landschap. De beoordeling van de versnippering van het landschap van
denkrichting 4 komt hiermee op neutraal (0).
Criterium 3: Ruimtebeslag van de weg
Het ruimtebeslag van het wegprofiel in denkrichting 1 is een enorme toename ten opzichte van het
wegprofiel in de huidige situatie. Dit heeft grote gevolgen voor de delen van de weg waar het
huidige tracé gehandhaafd blijft, zoals voor de lintbebouwing tussen Mijdrecht en Vinkeveen,
laanbeplanting en overige landschappelijke elementen die de huidige inpassing van de weg
verzorgen. Daarnaast wordt hierdoor de barrièrewerking van de weg vergroot en worden
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landschappen versnipperd. De beoordeling van het ruimtebeslag van denkrichting 1 komt hiermee
op zeer negatief (- -).
Het ruimtebeslag van het wegprofiel in denkrichting 2 is een toename ten opzichte van het
wegprofiel in de huidige situatie. De toename is minder groot dan bij denkrichting 1, maar nog
steeds aanzienlijk. De gevolgen hiervan voor de gehandhaafde delen van het huidige tracé zijn
gelijk aan die van denkrichting 1. Gelijk aan denkrichting 1 wordt ook voor denkrichting 2 de
barrièrewerking van de weg wat vergroot en worden landschappen verder versnipperd. De
beoordeling van het ruimtebeslag van denkrichting 2 komt op negatief (-).
Het ruimtebeslag van het wegprofiel in denkrichting 3 verschilt nauwelijks van het wegprofiel in de
huidige situatie. Alleen enkele verkeersknooppunten worden aangepast. Dit heeft echter geen
groot effect op het totale ruimtebeslag. De beoordeling van het ruimtebeslag van denkrichting 3
komt daarmee op neutraal (0).
Het ruimtebeslag van het wegprofiel in denkrichting 4 is in theorie iets kleiner dan het wegprofiel in
de huidige situatie. Dit zal geen grote effecten hebben op de herkenbaarheid en de karaktistiek
van het landschap. Hooguit zal er ruimte onstaan voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld groen
langs de weg. De beoordeling van het ruimtebeslag van denkrichting 4 is neutraal (0).
Criterium 4: Landschappelijke inpasbaarheid
Denkrichting 1 heeft grote gevolgen voor de vormgeving van de weg. Zo hebben op- en afritten
een grote ruimteclaim, met in het bijzonder het nieuwe knooppunt met de A2 en de ongelijkvloerse
kruisingen die niet passen in dit open landschap. Daarnaast zullen de geluidsbeperkende
maatregelen (geluidsschermen of -wallen) eveneens van grote invloed zijn op de weg en de
omgeving. De beoordeling van de vormgeving van denkrichting 1 komt hiermee op zeer
negatief (- -).
Bij denkrichting 2 zijn er ook gevolgen voor de vormgeving van de weg, maar deze zijn niet zo
drastisch als bij denkrichting 1. Denkrichting 2 kent alleen gelijkvloerse kruispunten, maar deze
zullen meer ruimte in beslag nemen dan de huidige kruisingen. De beoordeling van de
vormgeving van denkrichting 1 komt daarmee op negatief (-).
In denkrichting 3 verschilt de vormgeving van het wegprofiel nauwelijks van het wegprofiel in de
huidige situatie. Het zal alleen gaan om verkeerskundige aanpassingen van de kruispunten.
Eventuele benodigde geluidswerende maatregelen zullen waarschijnlijk beperkt zijn. De
beoordeling van de vormgeving van denkrichting 3 komt daarmee op neutraal (0).
In denkrichting 4 verschilt de vormgeving van het wegprofiel niet van het wegprofiel in de huidige
situatie. Er is geen sprake van nieuwe vormgevende elementen langs of aan de weg. De
beoordeling van de vormgeving van denkrichting 4 komt daarmee op neutraal (0).
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Ruimtelijke analyse provinciaal beleid
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1 Inleiding
De provinciale weg N201 is al jaren het grootste doorstromingsknelpunt in de provincie Utrecht.
Vandaar dat er door Provincie Utrecht is besloten om het programma ‘Toekomst N201’ op te
starten. Dit om de toekomstbestendigheid van de N201 te onderzoeken en alle toekomstige en
reeds al lopende projecten te coördineren vanuit het programma. De provincie heeft vier
denkrichtingen geformuleerd voor de aanpak van de N201. In dit memorandum is een
samenvatting van de participatieproces beschreven.

1.1

Aanleiding project

De provinciale weg N201 kent al jaren grote doorstromingsproblemen op verschillende
wegvakken. Het is daarmee een van de grootste doorstromingsknelpunten in de provincie Utrecht.
Dit heeft te maken met de groei van de mobiliteit en de ruimtelijke en economische activiteiten in
het invloedsgebied van deze weg. De Provincie Utrecht blijft de komende jaren inzetten op het
maximaliseren van de capaciteit en doorstroming. Vandaar dat Provincie Utrecht heeft besloten
om het programma ‘Toekomst N201’ op te starten. Dit om de toekomstbestendigheid van de N201
te onderzoeken en alle toekomstige en al lopende projecten te coördineren vanuit het programma.

Figuur 1.1 De N201 loopt van Zandvoort tot Hilversum. Het Utrechtse deel is 16,3 kilometer lang en loopt
vanaf het aquaduct bij Amstelhoek tot net voorbij Vreeland

Dit memorandum geeft een samenvatting van het participatieproces.
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Beschrijving denkrichtingen

In deze paragraaf beschrijven we de vier gekozen denkrichtingen met de bijbehorende
uitgangspunten.
Denkrichting 1: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 100 km/u

Figuur 1.2 Tracé van denkrichting 1.

Figuur 1.3 Principe dwarsprofiel van een autoweg

De N201 wordt tussen de A4 en de A27 opgewaardeerd tot een weg met 2 rijbanen met elke
rijbaan 2 rijstroken (in het vervolg spreken we van 2x2 rijstroken) en een wettelijke
maximumsnelheid van 100 km/u. In deze denkrichting krijgt het tracé de status van autoweg. Het
aquaduct bij Amstelhoek wordt ook uitgevoerd als een weg met 2x2 rijstroken. Er komt een
nieuwe wegverbinding tussen de N201 en de A27 ten zuiden van Hilversum. De S-bocht op de
N201 bij de kern Mijdrecht wordt vanaf het aquaduct bij Amstelhoek gestrekt.
Op de N201 komen nieuwe (hoge) bruggen met 2x2 rijstroken, waardoor er geen brugopeningen
noodzakelijk zijn. Alle aansluitingen met de N201 worden ongelijkvloers. Op de kruispunten met
de toe- en afritten is modelmatig vooralsnog uitgegaan van voorrangskruispunten.
Er zijn in deze denkrichting geen aanpassingen meegenomen voor de aansluitingen van de N201
met de A4 en met de A2. Er is in dit stadium van het onderzoek nog niet onderzocht welke
kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten noodzakelijk is.
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Figuur 1.4 Voorbeeld van een 2x2 autoweg (N50 Ens, bron: wegenwiki.nl)

Denkrichting 2: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u

Figuur 1.5 Tracé van denkrichting 2

Figuur 1.6 Principe dwarsprofiel van een weg met geslotenverklaring
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De capaciteit op de N201 wordt tussen het aquaduct Amstelhoek en de N402 vergroot door het
realiseren van een weg met 2x2 rijstroken. De wettelijke maximum snelheid blijft 80 km/u. De
N201 krijgt de status van weg met geslotenverklaring. Dat betekent dat langs het hele tracé een
parallelweg komt. Het aquaduct bij Amstelhoek blijft 1x2 rijstroken. De S-bocht op de N201 bij
Mijdrecht wordt gestrekt. Op de N201 komt een nieuwe hoge brug bij de Vinkeveense Plassen,
waardoor hier geen brugopeningen meer noodzakelijk zijn. Op de kruispunten waar de N201
wordt verbreed van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken zijn alleen de rechtdoorgaande stroken op
de N201 ook uitgevoerd met 2 rijstroken per rijrichting. Er is in dit stadium van het onderzoek nog
niet onderzocht welke kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten
noodzakelijk is.
Denkrichting 3: 1x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u en oplossen knelpunten

Figuur 1.7 Tracé van denkrichting 3

Op de N201 blijft de wettelijke maximum snelheid 80 km/u. De status van de weg blijft verder
hetzelfde als in de huidige situatie. De S-bocht op de N201 bij Mijdrecht (Hofland) wordt gestrekt,
waarbij de bochtafsnijding enkel bij Mijdrecht plaatsvindt en niet wordt doorgetrokken tot Uithoorn.
Het aquaduct bij Amstelhoek blijft een rijbaan met 1x2 rijstroken. Op de kruispunten waar de N201
wordt verbreed van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken zijn alleen de rechtdoorgaande stroken op
de N201 ook uitgevoerd met 2 rijstroken per rijrichting. Er is in dit stadium van het onderzoek nog
niet onderzocht welke kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten
noodzakelijk is.
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Figuur 1.8 Voorbeeld van een 1x2 weg

Denkrichting 4: afwaarderen weg met fysieke wegafsluitingen

Figuur 1.9 Tracé van denkrichting 4

In denkrichting 4 blijft de N201 1x2 rijstroken houden. De enige aanpassing is dat de N201 fysiek
wordt afgesloten bij het aquaduct Amstelhoek en tussen de N523 en Kortenhoef. Bij deze
wegafsluitingen (zogenaamde ‘knippen’) kan het wegverkeer niet doorrijden. De status van de
weg blijft verder hetzelfde als in de huidige situatie. De locaties van de ‘knippen’ zijn gekozen in
de buurt van de provinciale grenzen. Op het oostelijke deel van de N201 is de ‘knip’ echter dichter
bij Hilversum geplaatst om de verbinding met de N523 richting de A2 in stand te houden.
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Figuur 1.10 Voorbeelden van fysieke wegafsluitingen voor
autoverkeer

1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 staat een samenvatting van het doorlopen omgevingsproces met uitgebreid
aandacht voor de Wikken en Wegen-sessies. In hoofdstuk 3 worden de ontvangen reacties vanuit
de omgeving gepresenteerd in de vorm van een samenvatting. In de bijlage zijn alle ingekomen
reacties opgenomen, voorzien van een kort antwoord. Tot slot wordt er in hoofdstuk 4 een
doorkijk gemaakt naar fase twee als vervolg op het hier beschreven participatieproces in fase één.

2 Samenvatting doorlopen omgevingsproces
Om te komen tot een goed eindresultaat is de omgeving actief betrokken. Vanaf mei 2017 hebben
stakeholders meegedacht over de probleemanalyse en het verzamelen van ideeën en
denkrichtingen voor oplossingen van de diverse knelpunten. Deze participatieve aanpak sluit aan
bij het werken volgens de Omgevingswet en is voortgezet in deze integrale en gebiedsgerichte
tracéstudie. Gelet op de tijdsplanning van de verkennende studie voor het richtinggevend besluit
is voor dit proces de participatie op maat gemaakt
Het primaire doel is dat alle stakeholders kennis kunnen nemen van de problematiek en
oplossingsrichtingen en actief hun ideeën in kunnen brengen op basis van de principes:
Erkennen, Verrijken en Herkennen.

2.1

Betrokkenheid stakeholders

Het streven is dat alle stakeholders weten dat de Provincie Utrecht zich inzet om te komen tot een
visie waarin de inbreng van belanghebbenden terugkomt. Zij zijn op de hoogte van de inhoud en
de planning van het programma, begrijpen wat er gaat gebeuren en wat dit voor hen betekent.
Alle informatie over het programma is vanuit één bron beschikbaar (provinciale website). De
informatie is eenduidig en toegankelijk. Meedenk- en inspraakmomenten zijn tijdig
gecommuniceerd, evenals eventuele afwijkingen van de planning. Ook de onderzoeksresultaten
zijn via de website toegankelijk gemaakt.
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Vanaf 2017 is actief invulling gegeven aan het betrekken van de stakeholders. Onderstaand een
overzicht van de activiteiten


November 2016–april 2017: Ontwikkelen programma-opdracht en reeds aanhaken
belanghebbenden



1e Sessie Wikken en Wegen, wikken met interne beleidsmedewerkers (maart 2017)



2e Sessie Wikken en Wegen, wikken met externe publieke partijen (gemeenten / provincies /
regio’s in april 2017)



3e Sessie Wikken en Wegen wikken met private commerciële stakeholders (mei 2017):



30 mei 2017: Gedeputeerde Staten besluiten om de opdracht Programma Toekomst N201
vast te stellen en hiervoor € 1,2 miljoen beschikbaar te stellen. Randvoorwaarde bij dit besluit
is de belangen bij stakeholders op te halen (in- en extern)




4e Sessie Wikken en Wegen (wikken met dorpsraden en wijkcomités) in juni 2017
5e Sessie Wikken en Wegen (overwegen met publieke partijen) in oktober 2017



6e Sessie Wikken en Wegen (overwegen met private partijen) in oktober 2017



7e en 8e sessie Wikken en Wegen (overwegen en inbreng van de bouwstenen met publieke
en private partijen) in september 2018

 9e Sessie Wikken en Wegen (Afronding, presentatie uitkomsten en discussie) in oktober 2018
In 2018 hebben leden van het projectteam daarnaast ook contact gehad met bewonersinitiatieven
(Dorpsraad Loenen en Vreeland, Bewonerscollectief De Ronde Venen en InVinkeveen),
ondernemers (VIB De Ronde Venen) en diverse bewoners.

2.2

Wikken en Wegen

Algemeen
Bij de aanpak en uitwerking van het programma Toekomst N201 is door de provincie de CROW
methodiek van Wikken en Wegen gekozen (www.wikken-wegen.nl). Wikken en Wegen is een
door Decisio en Twynstra Gudde ontwikkelde procestool die is gestoeld op het gedachtegoed van
de Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA). Wikken en Wegen bestaat in de basis uit
twee interactieve bijeenkomsten. In de werksessies zijn alle relevante stakeholders uitgenodigd.
Het gaat hier om stakeholders die effecten ondervinden van het project. In een eerste bijeenkomst
worden samen met belanghebbenden problemen verkend en oplossingen gezocht (het onderdeel
Wikken). In de tweede bijeenkomst worden alle effecten, voor- en nadelen van verschillende
oplossingsrichtingen op een rij gezet volgens de filosofie van de maatschappelijke kostenbatenanalyse (het onderdeel Wegen), waarna het aan de politiek is om een besluit te nemen.
Aanpak wikken en wegen voor project N201 Toekomstvast
In de aanpak voor de N201 is er aan de Wikken en Wegen aanpak een tussenstap toegevoegd
“Overwegen”, waarin een verdieping van de probleemanalyse plaatsvindt en gezocht wordt naar
een aantal realistische oplossingsrichtingen voor de toekomst van de N201. Vanwege de omvang
en de complexiteit van de N201 is gekozen voor een uitgebreide en gefaseerde aanpak waarin er
meerdere bijeenkomsten zijn gehouden om tot een succesvolle afronding van Wikken en Wegen
te komen. De verslagen en uitkomsten van deze sessies zijn terug te vinden op de projectwebsite
voor de N201 van de provincie Utrecht.
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In de eerste helft van 2017 zijn eerst vier Wikken sessies met belanghebbenden gehouden om de
problematiek van de N201 te bediscussiëren en uit te diepen. De sessies bestonden naast een
introductie en voorstelronde uit presentaties over a) aanleiding en knelpunten, b) Wikken en
Wegen, c) een inventarisatie van de belangen en knelpunten, en tot slot d) het bespreken van een
probleemaanscherping, het nul-alternatief en de oplossingsrichtingen. De vier sessies werden
gehouden met achtereenvolgend (1) provinciale medewerkers, (2) overige overheden, zoals
Provincie Noord-Holland, gemeenten langs de N201 en de Stadsregio Amsterdam, (3)
bewoners(groepen) en (4) ondernemers en belangenorganisaties.
In navolging op de Wikken sessies zijn er in de tweede helft van 2017 (Over)wegen sessies
georganiseerd voor twee samengestelde groepen (overheden en bewoners/bedrijfsleven). De
oplossingsideeën uit de Wikken sessies zijn verzameld en gepresenteerd, waarna deze in de
Overwegen sessies zijn besproken en overwogen. Deze sessies zijn (mede) aanleiding geweest
om een aantal aanvullende onderzoeken uit te voeren in de periode januari-juli 2018. Het gaat om
onderzoeken naar verkeer (onderzoek verkeersstromen (herkomst/bestemming), verkeersstudie
(modellen) en probleemanalyse (wat zijn de knelpunten), potentie openbaar vervoer, potentie fiets
en smart mobility. Onder regie van de Provincie, Decisio en Twynstra Gudde zijn er vervolgens op
basis van de sessies en onderzoeken bouwstenen geformuleerd uit de verschillende ideeën
Tot slot zijn er in 2018 vier vervolgbijeenkomsten gehouden voor alle stakeholders. In de eerste
twee bijeenkomsten (september) zijn de onderzoeksresultaten van de aanvullende studies
gepresenteerd. Daarbij zijn er workshops gehouden over de vier denkrichtingen voor de N201. In
deze workshops zijn de vier denkrichtingen voor de N201 door de stakeholders aangevuld met
(wenselijke) bouwstenen op het gebied van bijvoorbeeld openbaar vervoer, natuur,
landschappelijke inpassing en fietsmaatregelen.
In de laatste twee bijeenkomsten (november) zijn de voorlopige resultaten uit de onderzoeken die
worden uitgevoerd naar de vier denkrichtingen (Nota Denkrichtingen en voorkeursvariant) en de
uitkomsten van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gepresenteerd. In beide
bijeenkomsten zijn de deelnemers gevraagd om opnieuw mee te kijken en mee te denken.

2.3

Actief inbrengen van ideeën

Net na de zomervakantie van 2018 is een enquête online gezet via de website van de Provincie.
De enquête is via social media (Facebook, Twitter) breed onder de aandacht gebracht van
omwonenden en gebruikers van de N201. De enquête bevatte zes vragen met meerkeuze
mogelijkheden en twee met een open vraag. Op de enquête is positief gereageerd met in totaal
ruim 5.400 reacties. Van de respondenten woont 72% in de omgeving van de N201 en maakt 95%
gebruik van de N201 (auto, OV, vrachtwagen).
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Uit de enquête komt naar voren dat:
 90% (van de deelnemers aan de enquête) vindt dat de N201 moet worden verbeterd


84% zelf problemen ervaart op de N201. Hierbij worden doorstroming (>90%) en het aanbod
doorgaand verkeer (45%) als grootste problemen ervaren, gevolgd door verkeersveiligheid
(28%) en problemen met zwaar vrachtverkeer (27%). Omgevingsaspecten, zoals geluid, lucht
en aantasting natuur, scoorden respectievelijk 12%, 12% en 10% en bus- en
fietsvoorzieningen 7% en 5%



In de enquête is ook gelegenheid voor het inbrengen van eigen suggesties. 173 personen
(4%) hebben aanvullende, vaak persoonlijke ervaringen ingebracht en 884 personen (16%)
hebben andere aanvullende oplossingsmogelijkheden ingebracht

Naast het invullen van de enquête hebben belanghebbenden ook direct gereageerd via de
(digitale) brievenbus.
Van de reacties zijn de meest voorkomende vragen samengevoegd in een Q&A lijst en van een
antwoord of toelichting voorzien. Deze Q&A lijst is op de projectsite voor iedereen benaderbaar.
Daarnaast is er een samenvatting gemaakt van alle ingekomen reacties, voorzien van een kort
antwoord, die als bijlage bij dit memorandum is gevoegd. De hoofdlijnen van ingebrachte vragen
en opmerkingen zijn in hoofdstuk 3 samengevat. Alle ingekomen vragen en reacties zijn
opgenomen in het projectdossier en op aanvraag beschikbaar.

2.4

Betrekken (hogere) overheden en samenwerkingsorganisaties

Alle betrokken overheden en samenwerkingsorganisaties hebben deelgenomen aan de 1e sessie
van Wikken en Wegen. Daarnaast nemen zij sinds september 2018 deel aan de ambtelijke en
bestuurlijke stuurgroep van dit project. In deze stuurgroepen worden zij geïnformeerd, vindt
afstemming plaats en hebben zij inbreng in het proces.

3 Samenvatting ontvangen vragen vanuit omgeving
en antwoorden
3.1

Inleiding

De hoofdlijnen van ingebrachte vragen en opmerkingen zijn per hoofdthema met inleidende tekst
in onderstaande paragrafen samengevat en van een antwoord voorzien. Een samenvatting van
alle ingekomen reacties is als bijlage bij dit memorandum gevoegd.

3.2

Verkeer

Verkeer is een veel omvattend onderwerp. De vragen en opmerkingen over verkeer gaan
hoofdzakelijk over doorstroming (filehinder), sluipverkeer (bovenlokaal en vrachtverkeer),
kruispunten en verkeerslichten, hinder bij bruggen en ‘kunstwerken’1. Daarnaast wordt veel
aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid. Ook wordt de situatie rond de op- en afritten van
de A2 veelvuldig genoemd. De oplossing hiervoor ligt echter bij Rijkswaterstaat.

1

Zie voor een toelichting op deze term: https://www.wegenwiki.nl/Kunstwerk
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Doorstroming

Q:

Er staat iedere dag file! Waarom verbreden jullie de weg niet gewoon?

A:

Het is bekend dat er tijdens de spits vaak en veel files staan en er vertraging is. Een file kan
om meerdere redenen ontstaan. Daarom is het van belang eerst naar de oorzaak te kijken
om de beste oplossing te vinden

Q:

De analyse is niet goed. Er wordt onvoldoende gekeken naar de oorzaken van de files.
Verkeer nabij Vinkeveen stagneert vooral bij de aansluiting van de A2. In de namiddag nog
specifieker richting Hilversum. Doseren is ook een optie

A:

In fase 1 is de verkeerssituatie in de referentiesituatie in 20302 vergeleken met de vier
denkrichtingen. Daarbij is gekeken naar verschillende oplossingen. Doseren (smart
mobility) valt daar ook onder

3.2.2

Sluipverkeer

Q:

Indruk is dat er veel vrachtverkeer van en naar de veiling rijdt

A:

Uit het onderzoek naar de bestemming en herkomst van het verkeer blijkt dat er veel
vrachtverkeer over de N201 rijdt. Het percentage doorgaand vrachtverkeer vanuit Schiphol
en de bloemenveilig is echter relatief beperkt. Het merendeel van het vrachtverkeer heeft
een bestemming binnen de regio

Q:

A:

Er komt veel verkeer vanaf Hilversum dat via de N201 naar de A2 rijdt. Dat is het grootste
probleem op de N201, niet het woon-werkverkeer van/naar De Ronde Venen en Stichtse
Vecht
Dit wordt meegenomen in de verkeerskundige probleemanalyse in fase 1 en 2. Het
verkeersonderzoek van maart 2018 geeft een beeld waar (vracht)auto’s de N201 oprijden
en waar ze de N201 verlaten. Op die manier ontstaat inzicht in het doorgaande- en
bestemmingsverkeer

3.2.3

Q:

Kruispunten en verkeerslichten
De bereikbaarheid van en naar de N201 bij Loenersloot of Mijdrecht (en vooral de wijk
Hofland) is slecht. Wordt er ook gekeken hoe dit kan worden verbeterd?

A:

In alle denkrichtingen wordt aandacht besteed aan oplossingen voor knelpunten zoals bij
kruispunten of de bereikbaarheid. Ook de bereikbaarheid bij Loenersloot of Mijdrecht valt
hieronder

Q:

De verkeerslichten veroorzaken de meeste files. Kunnen de verkeerslichten niet worden
weggehaald en worden vervangen door rotondes?

A:

Na de keuze voor een voorkeursvariant zal in fase 2 per kruispunt gekeken worden wat de
meest optimale oplossing is

3.2.4
Q:
A:

Hinder bij bruggen en kunstwerken
De bruggen staan geregeld in de spits open. Kan dat niet anders of leg een aquaduct aan
Dit knelpunt is bekend. Afhankelijk van de gekozen oplossing zal worden gekeken hoe
deze situatie kan worden verbeterd. Dit wordt meegenomen in fase 2

Q:

De aansluiting bij Vinkeveen is gevaarlijk: het viaduct is te laag voor vrachtverkeer en de
op- en afritten zijn te kort. Wanneer wordt dat aangepakt?

2
De referentiesituatie is de huidige situatie van het plangebied en omgeving inclusief ontwikkelingen die hier
plaatsvinden tot en met 2030, maar zonder dat de aanpak van de N201 is gerealiseerd.

13/17

Kenmerk

A:

R007-1266400NGW-V03-agv-NL

Naast de algemene doelstelling om de doorstroming op de N201 te verbeteren wil de
provincie Utrecht de aansluiting van het dorp Vinkeveen op de N201 verbeteren door de
op- en afritten van de N201 en het viaduct aan te passen. De maatregelen worden –samen
met de gemeente De Ronde Venen- momenteel onderzocht. Het is nog niet bekend
wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd

3.2.5
Q:

Veiligheid
Ter hoogte van Vreeland is de snelheid voor een beperkt stuk teruggebracht tot 60 km/u.
Dit zorgt voor opstopping vanaf Vreeland naar de A2. Het is onveilig om abrupt terug te
gaan in snelheid. Bovendien is de situatie verwarrend

A:

Deze situatie zal in fase 2 bij de nieuwe inrichting van de weg verder worden uitgewerkt

Q:

Tractoren en ander langzaam verkeer zoals 45 km/u wagens veroorzaken problemen. Er
ontstaat file en het is gevaarlijk (plotseling remmen). Dit gebeurt ook tijdens de spits.
Waarom geen ventweg in combinatie met een fietspad?

A:

De oplossing voor het langzaam verkeer is afhankelijk van de voorkeursvariant die wordt
gekozen. Dit wordt in fase 2 uitgewerkt

Q:

Structureel wordt er door rood gereden door verkeer uit Loenen op de kruising met de N201
ter hoogte van Vreeland

A:

In fase 2 zal afhankelijk van de gekozen variant de inrichting van de kruispunten worden
onderzocht en indien noodzakelijk aangepast

3.3
Q:

Openbaar vervoer, fietsverbindingen en smart mobility
De vier “denkrichtingen” zijn vooral gericht op infrastructuur en te beperkt. Er is veel meer
mogelijk. Alternatieve vormen van vervoer, water, fiets, ondergronds, rail en ruimtelijke
ordening maatregelen zijn volop in ontwikkeling. Behalve in de provinciale benadering van
de toekomst van de N201

Q:

Door alle files zijn de reistijden met het openbaar vervoer (bus) erg lang. Vanwege de file
wil men de busverbinding niet meer van Vreeland naar Loenen laten rijden. Loenen is
echter een belangrijke kern voor voorzieningen

Q:

Er is geen goede doorgaande verbinding voor fietsers, de huidige route is onaantrekkelijk,
wegdek van het fietspad is slecht, fietsen moet worden gestimuleerd, de oversteek bij
Mijdrecht is gevaarlijk

A:

Naast de infrastructuur (de fysieke weg) die in vier ruwe schetsontwerpen wordt verwerkt
zijn nadrukkelijk ook aanvullende en/of alternatieve maatregelen in beeld, zoals openbaar
vervoer, fietsvervoer en smart mobility. Dit is onderzocht, wordt deels al toegepast (smart
mobility) en wordt verder uitgewerkt in fase 2
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Geluid

In de huidige situatie is ook sprake van geluidsoverlast. De reacties gaan op drie zaken in: wordt
de huidige situatie verbeterd, wordt het in de toekomst beter of slechter, krijgen we lelijke
geluidsschermen?
Q:

Wordt er ook aandacht besteed aan de overlast die de weg geeft voor de mensen die daar
wonen. Sommigen zijn er letterlijk ziek van. Wordt er ook iets gedaan aan de
geluidsoverlast bij Vinkeveen of de overlast van de geluidswal die aan de kant van

A:

Kerkelanden is geplaatst. Het geluid klinkt hinderlijk door richting ’s-Gravenland
Dit is onderdeel van de onderzoeken in fase 1 en bij de uitwerking in fase 2 wordt dit ook
meegenomen. Er zijn op dit moment nog geen concrete maatregelen in beeld. Wel zullen
enkele pilots worden uitgevoerd bijvoorbeeld met zogenaamde diffractoren3 om te kijken
wat daar de effecten hiervan zijn

Q:

Ga bij beoordeling van geluid en luchtkwaliteit uit van de werkelijke lokale situatie, en niet
van theoretische modellen. Het gebruikelijke werken met gemiddelden en theoretische
modellen is volstrekt onvoldoende om de werkelijke lokale situatie, met een hoog aandeel
vrachtverkeer, te beschrijven. Wij verwachten dat de provincie uitgaat van de feitelijk en
toekomstige situatie en daar haar maatregelen op baseert. En tevens de gezondheid van

A:

de omwonenden gaat meewegen
De gezondheid van de omwonenden heeft hoge prioriteit voor de provincie. De opgave
voor het project N201 is een integrale aanpak waar de aspecten leefbaarheid (geluid, lucht
etc.) een belangrijke rol hebben. Welke maatregelen kunnen worden toegepast is geheel
afhankelijk van de oplossing die wordt gekozen en dit is pas in 2019 bekend

3.5

Lucht

Bij de reactie op het aspect luchtkwaliteit ligt de aandacht vooral op de eventuele gevolgen van
een toename van het verkeer.
Q:
Door de verkeersgroei neemt ook de luchtkwaliteit rond het tracé van de N201 af. Wat
wordt hieraan gedaan?
A:

Er zijn op dit moment nog geen maatregelen in beeld. Bij de afweging tussen de
verschillende denkrichtingen worden de effecten voor luchtkwaliteit nadrukkelijk
meegewogen

Q:

De luchtkwaliteit bij de (basis)school in Vreeland langs de N201 is slecht, zeker nu auto’s
vaak meer uitstoten dan officieel vastgesteld. Er is veel overlast van verkeer bij
verkeerslichten (geluidsoverlast en luchtvervuiling)

A:

Er wordt in fase 1 en in fase 2 onderzoek verricht naar geluidsoverlast, stikstof en
luchtkwaliteit (fijn stof). Om deze gevolgen in beeld te brengen is gebruik gemaakt van de
ontwerpen van de vier denkrichtingen en het dynamische verkeersmodel dat voor de N201
is opgesteld. Aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken wordt in fase 2 bepaald
welke maatregelen nodig zijn om binnen de normen te blijven

3

Zie voor een toelichting https://www.wegenwiki.nl/Diffractor
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Natuur en landschap

Bij de reactie op het aspect natuur en landschap ligt de aandacht vooral op de mogelijk negatieve
gevolgen. De reacties zijn sterk gerelateerd aan de verschillende denkrichtingen.
Q:

De N201 loopt door een mooi landschap en kwetsbare natuur. De aanleg van een 2 x 2

A:

rijbaan (snelweg) maakt dat kapot!
Het verbreden of vergroten van wegen heeft altijd invloed op natuur en landschap. In fase 1
wordt hier in alle denkrichtingen aandacht aan besteed. Een project als de N201 geeft
daarnaast kansen om zelfs verbeteringen door te voeren voor natuur en landschap. Deze
kansen en mogelijkheden worden bij elke denkrichting in beeld gebracht

Q:

Het leefklimaat van Vinkeveen wordt bij denkrichting 1 en 2 aangetast en het dorp wordt
sterker dan nu in tweeën gesneden. De passage van de Vinkeveense Plassen met een
verbrede weg zal zowel het landschap als de natuurhistorische waarden zeer ernstig
aantasten. De fauna wordt ernstig geschaad. De geluidshinder door het toenemende
verkeer zal ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de waterrecreatie. In beide
gevallen is compensatie niet mogelijk. Slechts een ondergronds passeren van het

A:

plassengebied kan dit oplossen
De gevolgen en oplossingen zijn sterk afhankelijk van de denkrichting die wordt gekozen. In
fase 1 zijn al deze gevolgen in beeld gebracht en bepalen mede de voorkeursvariant. In
fase 2 wordt deze voorkeursvariant nader uitgewerkt en in de ontwerpateliers kunnen alle
betrokkenen daar actief aan mee werken

3.7

Besluitvorming

De vragen over de besluitvorming kunnen worden opgedeeld in verhelderende vragen ten aanzien
van de wijze waarop het besluit tot stand komt (procedure) en reacties op de op de aangehouden
doorlooptijd en welke informatie daarin wordt meegenomen (zorgvuldigheid).
Q:

Hoe verloopt de besluitvorming, wanneer en hoe worden de reacties en aanbevelingen uit
de participatie verwerkt

A:

In fase 1 worden alle reacties en suggesties die in de afgelopen twee jaar zijn ontvangen,
samengevoegd met de uitkomsten van de onderzoeken in een adviesnota over de vier
denkrichtingen. In februari 2019 nemen Provinciale Staten op basis van de adviesnota een
richtinggevend besluit. Daarbij wordt een voorkeursvariant gekozen voor verdere
uitwerking. Deze gekozen variant wordt, samen met omgeving en stakeholders, in fase 2
verder uitgewerkt en Provinciale Staten nemen dan eind 2019 een definitief besluit.

Q:

In fase 1 is na de keuze voor de vier denkrichtingen maar een beperkte (korte tijd)
beschikbaar waarin veel onderwerpen nog nader uit moeten worden gezocht. Gaat dit niet
ten koste van de zorgvuldigheid?

A:

Fase 1 lijkt inderdaad kort omdat het alleen de periode aangeeft dat de onderzoeken
worden uitgevoerd en de vier denkrichtingen worden uitgewerkt. In de adviesnota wordt ook
alle informatie uit het voorliggende traject meegenomen, zoals de onderzoeken die begin
2018 zijn gedaan naar het verkeer (verkeersstromen, modellen, problemen, fiets, openbaar
vervoer en smart mobility). Dit betekent dat er in fase 1 wel voldoende informatie
beschikbaar is om een keuze te maken tussen de vier denkrichtingen. De gekozen
denkrichting zal in fase 2 met omgeving en stakeholders zorgvuldig worden uitgewerkt tot
een integraal ontwerp met aandacht voor alle relevante aspecten
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Participatie

Het participatieproces is tot heden vooral gericht op het ophalen van informatie en knelpunten. De
wijze waarom deze in de besluitvorming en het ontwerp wordt meegenomen is voor velen
onduidelijk.
Q:

Hoe worden de uitkomsten van de sessies ‘Wikken en Wegen’ en de enquête
meegenomen in de besluitvorming.

A:

Alle opmerkingen en ideeën die worden opgehaald, worden meegenomen- en gewogen in

Q:

de plannen.
Hoe kan ik nu mijn ideeën nog inbrengen, hoe ziet de inspraak in er in fase 2 uit?

A:

De enquête is afgerond, ‘Wikken en Wegen’ eindigt in november 2018. Daarnaast is het
altijd mogelijk om te reageren via de digitale brievenbus. U kunt ook ideeën of plannen
kenbaar maken via pers, publiciteit of richting gemeente (gemeenteraad) of Provincie
Utrecht (Provinciale Staten). In fase 2 worden ontwerpateliers gehouden om samen met
omgeving en stakeholders de plannen meer in detail uit te werken. Alle onderzoeken en
informatie die dan beschikbaar is/komt, wordt daarbij gedeeld met alle partijen.

4 Vervolgproces
Bewoners, belanghebbenden en organisaties zijn in het voortraject en tijdens fase 1 betrokken bij
het participatietraject. De ingekomen reacties vanuit het participatietraject zijn verzameld en waar
mogelijk verwerkt in de ontwikkeling van de denkrichtingen, in de MKBA light en de bouwstenen
bij het MKBA light. De aangedragen onderwerpen zijn daar waar mogelijk meegenomen in de
onderzoeken en in het advies over een voorkeursvariant.
Het vasthouden van het gecreëerde draagvlak en de betrokkenheid van de belanghebbenden is
van belang voor een goede besluitvorming. Nadat Provinciale Staten begin 2019 hun keuze
maken voor een voorkeursvariant worden daarna de omgeving en stakeholders weer actief
betrokken in een gezamenlijk ontwerpproces. In de periode april tot juni 2019 vinden hiertoe
ontwerpateliers plaats. Tijdens deze ontwerpateliers krijgen zij opnieuw de gelegenheid om mee
te kijken en mee te denken over het ontwerp en dan vooral inzoomend op kruispunten enz. Doel is
om in december 2019 te komen tot één voorkeursvariant voor besluitvorming door Provinciale
Staten.
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding project

De provinciale weg N201 kent al jaren grote doorstromingsproblemen op verschillende
wegvakken. Het is daarmee een van de grootste doorstromingsknelpunten in de provincie Utrecht.
Dit heeft te maken met de groei van de mobiliteit en de ruimtelijke en economische activiteiten in
het invloedsgebied van deze weg. De Provincie Utrecht blijft de komende jaren inzetten op het
maximaliseren van de capaciteit en doorstroming. Vandaar dat Provincie Utrecht heeft besloten
om het programma ‘Toekomst N201’ op te starten. Dit om de toekomstbestendigheid van de N201
te onderzoeken en alle toekomstige en al lopende projecten te coördineren vanuit het programma.

Figuur 1.1: De N201 loopt van Zandvoort tot Hilversum. Het Utrechtse deel is 16,3 kilometer lang en loopt
vanaf het aquaduct bij Amstelhoek tot net voorbij Vreeland.

In dit memorandum wordt de mate van duurzaamheid van iedere denkrichting en de mogelijkheid
tot verduurzaming beschreven.
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Beschrijving denkrichtingen

In deze paragraaf beschrijven we de vier gekozen denkrichtingen met de bijbehorende
uitgangspunten.
Denkrichting 1: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 100 km/u

Figuur 1.2: Tracé van denkrichting 1.

Figuur 1.3: Principe dwarsprofiel van een autoweg

De N201 wordt tussen de A4 en de A27 opgewaardeerd tot een weg met 2 rijbanen met elke
rijbaan 2 rijstroken (in het vervolg spreken we van 2x2 rijstroken) en een wettelijke
maximumsnelheid van 100 km/u. In deze denkrichting krijgt het tracé de status van autoweg. Het
aquaduct bij Amstelhoek wordt ook uitgevoerd als een weg met 2x2 rijstroken. Er komt een
nieuwe wegverbinding tussen de N201 en de A27 ten zuiden van Hilversum. De S-bocht op de
N201 bij de kern Mijdrecht wordt vanaf het aquaduct bij Amstelhoek gestrekt.
Op de N201 komen nieuwe (hoge) bruggen met 2x2 rijstroken, waardoor er geen brugopeningen
noodzakelijk zijn. Alle aansluitingen met de N201 worden ongelijkvloers. Op de kruispunten met
de toe- en afritten is modelmatig vooralsnog uitgegaan van voorrangskruispunten.
Er zijn in deze denkrichting geen aanpassingen meegenomen voor de aansluitingen van de N201
met de A4 en met de A2. Er is in dit stadium van het onderzoek nog niet onderzocht welke
kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten noodzakelijk is.
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Figuur 1.4: Voorbeeld van een 2x2 autoweg (N50 Ens, bron: wegenwiki.nl)

Denkrichting 2: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u

Figuur 1.5: Tracé van denkrichting 2

Figuur 1.6: Principe dwarsprofiel van een weg met geslotenverklaring
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De capaciteit op de N201 wordt tussen het aquaduct Amstelhoek en de N402 vergroot door het
realiseren van een weg met 2x2 rijstroken. De wettelijke maximum snelheid blijft 80 km/u. De
N201 krijgt de status van weg met geslotenverklaring. Dat betekent dat langs het hele tracé een
parallelweg komt. Het aquaduct bij Amstelhoek blijft 1x2 rijstroken. De S-bocht op de N201 bij
Mijdrecht wordt gestrekt. Op de N201 komt een nieuwe hoge brug bij de Vinkeveense Plassen,
waardoor hier geen brugopeningen meer noodzakelijk zijn. Op de kruispunten waar de N201
wordt verbreed van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken zijn alleen de rechtdoorgaande stroken op
de N201 ook uitgevoerd met 2 rijstroken per rijrichting. Er is in dit stadium van het onderzoek nog
niet onderzocht welke kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten
noodzakelijk is.
Denkrichting 3: 1x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u en oplossen knelpunten

Figuur 1.7: Tracé van denkrichting 3

Op de N201 blijft de wettelijke maximum snelheid 80 km/u. De status van de weg blijft verder
hetzelfde als in de huidige situatie. De S-bocht op de N201 bij Mijdrecht (Hofland) wordt gestrekt,
waarbij de bochtafsnijding enkel bij Mijdrecht plaatsvindt en niet wordt doorgetrokken tot Uithoorn.
Het aquaduct bij Amstelhoek blijft een rijbaan met 1x2 rijstroken. Op de kruispunten waar de N201
wordt verbreed van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken zijn alleen de rechtdoorgaande stroken op
de N201 ook uitgevoerd met 2 rijstroken per rijrichting. Er is in dit stadium van het onderzoek nog
niet onderzocht welke kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten
noodzakelijk is.
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Figuur 1.8: Voorbeeld van een 1x2 weg

Denkrichting 4: afwaarderen weg met fysieke wegafsluitingen

Figuur 1.9: Tracé van denkrichting 4

In denkrichting 4 blijft de N201 1x2 rijstroken houden. De enige aanpassing is dat de N201 fysiek
wordt afgesloten bij het aquaduct Amstelhoek en tussen de N523 en Kortenhoef. Bij deze
wegafsluitingen (zogenaamde ‘knippen’) kan het wegverkeer niet doorrijden. De status van de
weg blijft verder hetzelfde als in de huidige situatie. De locaties van de ‘knippen’ zijn gekozen in
de buurt van de provinciale grenzen. Op het oostelijke deel van de N201 is de ‘knip’ echter dichter
bij Hilversum geplaatst om de verbinding met de N523 richting de A2 in stand te houden.
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Figuur 1.10: Voorbeelden van fysieke wegafsluitingen voor
autoverkeer

1.3

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op de Aanpak Duurzaam GWW en instrumenten binnen de aanpak.
Vervolgens zal na een algemene toelichting over de Omgevingswijzer de toepassing van dit
instrument voor het project N201 beschreven worden. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitkomsten per
denkrichting. Hoofdstuk 4 sluit af met een samenvatting en doorkijk naar de vervolgstappen.

2 Duurzaamheid
2.1

Aanleiding duurzame aanpak N201

Binnen het project N201 is het de opgave duurzaamheid integraal mee te nemen, waarbij de
Aanpak Duurzaam GWW in het gehele totstandkomingsproces van het Werk wordt toegepast. Dit
sluit aan bij het beleid van de provincie Utrecht, wat is verwoord in onderstaande motie (zie
kader).
Duurzaamheid
Om de klimaatverandering tegen te gaan en ter uitvoering van de ambities in het Coalitieakkoord,
de Strategische agenda en de Energieagenda, heeft de provincie Utrecht op 17 januari 2017 de
Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. De Green Deal is gericht op het beperken van de
CO2-emissie, het terugdringen van gebruik van primaire grondstoffen (circulaire economie) en het
realiseren van een toekomstbestendige infrastructuur.
Bij het opstellen van de opdracht voor het toekomstbestendig inrichten van de N201 is het van
belang dat in de verschillende projectfases van de opdracht duurzame en circulaire keuzes steeds
transparant worden afgewogen en dat er ruimte wordt geboden voor innovatieve oplossingen. De
instrumenten Omgevingswijzer, Ambitieweb, Dubocalc en CO2 prestatieladder uit de Aanpak
Duurzaam GWW zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen.
De Aanpak is een stapsgewijze methode die helpt om doelen van de een organisatie te vertalen
naar projectspecifieke doelstellingen en vervolgens naar concrete maatregelen in een project.
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De Aanpak Duurzaam GWW

De Aanpak Duurzaam GWW is een procesaanpak die helpt bij het concreet maken van
duurzaamheid in GWW projecten. De aanpak is gericht op het maximaal benutten van de
duurzaamheidskansen en bestaat uit zes stappen (zie figuur 2.1). Stapsgewijs wordt aandacht
besteed aan het analyseren van de vraag, formuleren van duurzaamheidsambities en het
afwegen en concreet maken van duurzame maatregelen.

Figuur 2.1 Stappen binnen de Aanpak Duurzaam GWW

Bij de aanpak horen vier ondersteunde instrumenten, dit zijn belangrijke hulpmiddelen bij het
invullen van de stappen. De instrumenten zijn: Omgevingswijzer (stap 1 en 2), Ambitieweb (stap
3), Dubocalc en CO2 prestatieladder (stap 5 en 6).
2.2.1

Methode instrument Omgevingswijzer

De Omgevingswijzer is een instrument dat zich goed leent om in een vroege fase van een project, zoals
bij de N201, inzicht te verkrijgen in de impact. Het is een hulpmiddel om deze impact op hoofdlijnen in
beeld te krijgen. Het is een geschikt instrument om in de verkennende fase van een project op

systematische wijze de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te
maken. Daarnaast is de Omgevingswijzer geschikt voor het maken van een vergelijk tussen
verschillende varianten.
Zowel de sociale, ecologische als economische duurzaamheid (people, planet, prosperity) komt
aan bod. In figuur 2.2 is te zien dat er binnen elk van deze hoofdthema’s, vier sub-thema’s zijn.
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Figuur 2.2 Thema’s in de Omgevingswijzer ingedeeld in people, planet en profit (tegenwoordig ‘prosperity’)

De Omgevingswijzer bevat twaalf thema’s, die elk een set aan onderliggende
duurzaamheidsprincipes bevatten. De twaalf thema’s van de Omgevingswijzer zijn in
onderstaande tabel omschreven.
Thema

Omschrijving

Energie en

Vermindering energievraag, gebruik duurzame energie, uitwisseling van energie,

materialen

materiaalgebruik en circulaire economie

Water

Waterveiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit, watertekort, klimaatbestendigheid

Bodem en

Geotechniek, bodemdiversiteit, bodemkwaliteit, ondergrondse infrastructuur,

ondergrond

archeologische en aardkundige waarden, bodemdaling

Ecologie en

Habitatkwaliteit, ecologische connectiviteit

biodiversiteit
Ruimtegebruik

Aansluiting ontwikkelingsvraag, gebruik bestaand gebied, uitbreiding, meervoudig
ruimtegebruik, klimaatbestendigheid (hitte)

Ruimtelijke kwaliteit

Belevingswaarde, gebruikswaarde, toekomstwaarde, integraal ontwerp,

Welzijn en

Gezondheidsbescherming, veiligheid, fysieke gezondheid, mentale gezondheid, hinder

cultuurhistorische waarde
leefomgeving
Sociale relevantie

Sociaal welzijn, demografische samenstelling, sociaal draagvlak, lokale expertise

Bereikbaarheid

Robuust mobiliteitssysteem, efficiënt gebruik infrastructuur, bereikbaarheid functies,

Investeringen

Evenredige kosten en baten, gebiedskwaliteiten, waardecreatie, Life Cycle Costing,

Vestigingsklimaat

Vestigingsklimaat, economisch beleid, innovatie- en aanpassingsvermogen

adaptief mobiliteitsbeleid
benodigd budget
voor bedrijvigheid
Vestigingsklimaat

Werkgelegenheid, bereikbaarheid arbeidsmarkt, ontwikkeling beroepsbevolking,

voor bevolking

voorzieningenaanbod
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De Omgevingswijzer wordt ingevuld door steeds aan te geven welk effect een
duurzaamheidsprincipe heeft. Er wordt op die manier beoordeeld of het project, en in dit geval of
de denkrichting, een positieve, negatieve, of geen bijdrage levert binnen het thema. Het kan zijn
dat een principe zowel positief als negatief uitpakt. Uiteindelijk wordt het visueel weergegeven,
waarbij in één oogopslag de positieve, negatieve en neutrale uitkomsten te zien zijn. De dikke
zwarte lijn in het midden is de nullijn, waarbij positief (groen) in de buitenring wordt ingevuld en de
negatieve scores (rood) naar binnen toe. In de Omgevingswijzers zijn ook kansen voor
verbetering aangegeven, in gearceerd groen. Die kansen worden in hoofdstuk 3 dan per
denkrichting benoemd.

2.3

Inzet Omgevingswijzer in Aanpak N201

Fase 1 van het project N201 is gericht op het maken van een onderbouwende keus voor één van
de vier denkrichtingen. Om te komen tot een transparante afweging van duurzame keuzes
gebruikten we in Fase 1 het instrument Omgevingswijzer om de effecten van de vier
denkrichtingen op de verschillende duurzame thema’s inzichtelijk te maken. Tevens benoemden
we waar mogelijk al kansen om duurzaamheid integraal onderdeel te maken van het project.
We hebben bewust gekozen om voor het verkrijgen van een zo groot mogelijk inzicht zowel de
positieve als negatieve impact te scoren. Deze wijze van invullen biedt namelijk de meeste
toegevoegde waarde voor de te maken keus tussen de verschillende denkrichtingen. Op deze manier

kunnen de denkrichtingen met elkaar vergeleken worden op de thema’s die onderdeel zijn van de
Omgevingswijzer. Met de kansen die benoemd worden kan verdere verduurzaming alvast
gesignaleerd worden voor benutting in deze of de opvolgende fasen.
De projectteams van de provincie Utrecht en Tauw-Goudappel Coffeng zijn in een sessie
gezamenlijk aan de slag gegaan met het in beeld brengen van de effecten van elke denkrichting
op de omgeving. Daarbij is meegenomen hoe de denkrichtingen te verduurzamen zijn en welke
kansen er worden gezien om in deze fase van het project duurzaamheid al integraal een plek te
geven in de verdere ontwikkeling van de uiteindelijk te kiezen denkrichting(en). De resultaten van
deze sessie zijn in onderhavig document beschreven, de ingevulde Omgevingswijzer en
bijbehorende toelichting vormen een kwalitatieve en integrale beschouwing van de effecten van
de denkrichtingen op de verschillende duurzame thema’s.
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3 Uitkomsten Omgevingswijzer per denkrichting
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitkomsten per denkrichting aan de hand van de
Omgevingswijzers, waarin voor elk aspect van duurzaamheid de positieve of negatieve bijdrage
inzichtelijk is gemaakt.

3.1

Omgevingswijzer denkrichting 1

Denkrichting 1 is de meest ingrijpende denkrichting. Deze denkrichting is door de opwaardering
van de weg ook wel te zien als een derde ringweg van de regio, naast de nabijgelegen A9 en A2.
Het ruimtebeslag van deze denkrichting is groot, wat een impact heeft op verschillende
omgevingsaspecten.

Planet
Een sterk negatief effect is te verwachten op de planet thema’s energie & materiaal, water, bodem
& ondergrond, ecologie & biodiversiteit. Dit is onder meer een gevolg van de forse vergroting van
het ruimtebeslag. Ecologische en landschappelijk waardevolle gebieden worden aangetast door
realisatie van de denkrichting. Voor ecologie komt dit onder meer door het doorkruisen van het
weidevogelgebied en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Voor landschap komt de negatieve
impact vooral door een nieuwe doorsnijding van het landschap, de toename van het wegprofiel en
vergrote ruimtebeslag bij kruisingen en toe- en afritten. Voor het thema water is de toename
verharding en waterafvoer van groot belang. Hoe meer verharding aangelegd dient te worden,
hoe meer compensatie nodig is voor die toename verharding, om de waterafvoer te borgen.
Mogelijk is hiervoor niet genoeg ruimte in de nabijheid van de N201. Daarnaast speelt
klimaatbestendigheid daarin een rol; de compensatie van de toename verharding is noodzakelijk
om het gebied bestand te houden tegen overstromingen in geval van ernstige regenbuien.
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De plaatsgebonden overstromingskans1 is namelijk hoog in het gebied en dat neemt na realisatie
van de denkrichting verder toe. Met name de verbreding van het wegprofiel ter plaatse van de
Vinkeveense Plassen is ingrijpend. Voor het verbreden van de weg moet nieuwe bodem worden
aangebracht.
People
Het effect op welzijn en gezondheid is tweeledig. In de huidige situatie ondervinden bewoners in
de kernen rondom de N201 hinder van geluidsoverlast en luchtvervuiling. Na realisatie van de
denkrichting wordt een toename van fijn stof en geluidshinder met name verwacht rond de toe- en
afritten naar de A2, maar ook langs de N201. Anderzijds lost de denkrichting naar verwachting de
files en vertraging op, en ook de daarvan ondervonden hinder, met name in de kernen rond de
N201.
Voor het thema ruimtegebruik is een negatieve impact te verwachten vanwege de uitbreiding van
1x2 naar 2x2 rijstroken. Zeker voor de weggedeelten die door de Vinkeveense Plassen lopen, is
dit een ingrijpende uitbreiding van de huidige infrastructuur en toename verhard oppervlak. Het
doorsnijden van het open landschap en cultuurhistorisch gebied, en het realiseren van
ongelijkvloerse kruisingen heeft daarnaast ook een negatieve impact op de ruimtelijke kwaliteit
Prosperity
Voor denkrichting 1 wordt een sterk positieve impact op de bereikbaarheid en vestigingsklimaat
bedrijven verwacht. Voor bereikbaarheid kan dit een gevolg zijn van een verbetering in de
doorstroming op de N201, indien de files en vertragingen in de huidige situatie met realisatie van
denkrichting 1 worden opgelost. Vooral woon-werk verkeer heeft dan profijt bij de realisatie van
deze denkrichting, aangezien veel inwoners uit de Stichtse Vecht en De Ronde Venen de N201
gebruiken om van en naar hun werk te gaan. Woon-werk verkeer is in de huidige situatie het
grootste aandeel in het verkeer op de N201. Het vrachtverkeer op de N201 rijdt voornamelijk
tussen de toe- en afritten A2 en de afslag naar het bedrijventerrein bij Mijdrecht. Een verbeterde
bereikbaarheid draagt vervolgens bij een positieve impact op het vestigingsklimaat van zowel
bedrijven als de bevolking. Ook kan de robuustheid van het verkeerssysteem groter worden met
uitvoering van deze denkrichting, waardoor minder snel vertraging of slechte doorstroming te
verwachten is in de omgeving. Bijvoorbeeld in het geval van een ongeluk of wegafsluiting op
omliggende wegen. Wel wordt een aanzuigende werking verwacht voor verkeer dat anders over
de A9 rijdt. Door het opwaarderen van de N201 en daardoor het verbeteren van de doorstroming,
kan de N201 deels de rol van de rijksweg overnemen en wordt een toename aan verkeer
verwacht. Dit kan meer problemen bij de aansluitingen veroorzaken.
Economische opbrengsten die verwacht worden door een verbetering van het vestigingsklimaat
en bereikbaarheid zijn weergegeven in de Omgevingswijzer bij het thema investeringen. Het
negatieve effect op investeringen dat in de Omgevingswijzer zichtbaar is, betreft de verwachte
hoge kosten van realisatie.
Kansen
Door de verbetering van de doorstroming en vermindering van vertraging zijn er kansen voor het
opwaarderen en verbeteren van het OV-netwerk. Dit is terug te zien in het thema bereikbaarheid
in de Omgevingswijzer.
1

Zie hiervoor bijvoorbeeld de Klimaateffectatlas
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De wijze van aanleg biedt een kans voor het verminderen van hinder gedurende de
uitvoeringsfase. In een latere fase van het project kunnen marktpartijen uitgedaagd worden om de
hinder tijdens de realisatie zo veel als mogelijk te beperken, voor zowel de omwonenden maar
ook de weggebruikers.
Op plekken waar nieuwe verharding komt, liggen kansen voor energie en materialen. Voorbeelden
die tijdens de sessie genoemd waren, zijn warmtewinning uit asfalt of het circulair aanleggen van
nieuwe weggedeelten en kunstwerken (bouwwerken zoals tunnels of bruggen). Ook zijn er
meekoppelkansen bedacht om de negatieve impact op ecologie te verkleinen, of een positief
effect teweeg te brengen door realisatie van ecoducten en het combineren van (grootschalige)
natuurontwikkeling en de noodzakelijke waterberging (compensatie voor de toename van
verharding). Door natuurinclusief ontwerpen kan ook rekening gehouden worden met het
beperken van de negatieve impact op ecologie.

3.2

Omgevingswijzer denkrichting 2

De Omgevingswijzer laat zien dat bij deze denkrichting de te verwachten impact op de
economische aspecten zeer positief is ten opzichte van de huidige situatie, terwijl de impact op de
planet aspecten zeer negatief is. Verwacht wordt dat bij denkrichting 2 de negatieve impact
minder ingrijpend is dan bij denkrichting 1. Ook zijn er meer kansen benoemd om de negatieve
impact te verkleinen, dan wel een positieve impact te realiseren.
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Planet
De verwachte negatieve impact op de planet thema’s is net als bij denkrichting 1 een gevolg van
de grootschalige vergroting van het ruimtebeslag. Ecologische en landschappelijk waardevolle
gebieden worden aangetast door realisatie van de denkrichting. Voor ecologie komt dit onder
meer door het doorkruisen van het weidevogelgebied en andere NNN. Voor landschap is de
verwachte negatieve impact vooral het gevolg van een nieuwe doorsnijding van het open
landschap, de toename van het wegprofiel en vergrote ruimtebeslag bij kruisingen en toe- en
afritten. Voor het thema water is de toename verharding en waterafvoer van groot belang waarbij
ook klimaatbestendigheid een rol speelt. Hoe meer verharding aangelegd wordt, hoe meer
compensatie nodig is voor die toename verharding om de waterafvoer te borgen en het gebied
bestand te houden tegen overstromingen in geval van ernstige regenbuien. Mogelijk is hiervoor
niet genoeg ruimte in de nabijheid van de N201.
De plaatsgebonden overstromingskans is hoog in het gebied in de huidige situatie2, en dat neemt
na realisatie van de denkrichting verder toe. Verwachting is echter dat dit minder toeneemt dan
voor denkrichting 1, omdat voor denkrichting 2 geen ongelijkvloerse kruisingen worden
gerealiseerd. Wel is ook voor deze denkrichting de verbreding van het wegprofiel dat zich boven
de Vinkeveense Plassen bevindt ingrijpend, waarvoor nieuwe bodem moet worden aangebracht.
People
De thema’s behorende bij people laten een wisselend beeld zien. Enerzijds zijn sterk negatieve
effecten te verwachten voor ruimtegebruik, vanwege de verbreding van 1x2 naar 2x2 rijstroken.
Zeker voor de weggedeelten die door de Vinkeveense Plassen lopen, is dit een ingrijpende
uitbreiding van de huidige infrastructuur en toename verhard oppervlak. Voor de ruimtelijke
kwaliteit kan dit ook nadelige gevolgen hebben, vanwege het doorsnijden van het open landschap
en cultuurhistorisch gebied.
Prosperity
Bij de prosperity thema’s worden positieve effecten verwacht op bereikbaarheid en
vestigingsklimaat bedrijven. Na realisatie is naar verwachting sprake van een robuuster netwerk
ten opzichte van de huidige situatie. Het positieve effect op bereikbaarheid is een gevolg van een
verwachte afname van files en vertragingen op de N201, maar in mindere mate dan voor
denkrichting 1. Wel verbetert ook het vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners. Economische
opbrengsten die verwacht worden door een verbetering van het vestigingsklimaat en
bereikbaarheid zijn weergegeven in de Omgevingswijzer bij het thema investeringen. Het
realiseren van deze denkrichting gaat tegen hoge kosten, waardoor voor het thema investeringen
tegelijkertijd ook een negatief effect wordt verwacht.
Kansen
Er zijn bij deze denkrichting diverse kansen voor verduurzaming en het verminderen van
negatieve effecten of het creëren van een positief effect. Het aanleggen van ecoducten en
natuurinclusief ontwerpen kan het negatieve effect op ecologie beperken. Voor het thema
ruimtelijke kwaliteit is er een kans voor het verminderen van het negatieve effect door de
kruisingen niet ongelijkvloers maar gelijkvloers aan te leggen. Hiermee blijven de zichtlijnen van
het landschap in tact en blijft doorsnijding van het cultuurhistorisch landschap beperkter.

2

Zie hiervoor bijvoorbeeld de Klimaateffectatlas
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De locaties waar het aanbrengen van nieuwe verharding noodzakelijk is, bieden kansen vanuit
energie en materialen, zoals warmtewinning uit asfalt of het circulair aanleggen van nieuwe
weggedeelten en kunstwerken. Ook de wijze van aanleg biedt een kans voor het verminderen van
hinder gedurende de uitvoeringsfase. In een latere fase van het project kunnen marktpartijen
uitgedaagd worden om de hinder tijdens de realisatie zo veel als mogelijk te beperken, voor zowel
de omwonenden maar ook de weggebruikers.

3.3

Omgevingswijzer denkrichting 3

De Omgevingswijzer voor denkrichting 3 laat zien dat er met name positieve effecten te
verwachten zijn op enkele prosperity en people thema’s. Licht negatieve effecten zijn zichtbaar bij
de planet thema’s.

Planet
De negatieve effecten op de Planet thema’s zijn het gevolg van een vergroting van het
ruimtebeslag ten opzichte van de huidige situatie, waardoor zowel de situatie voor thema’s water,
bodem & ondergrond, ecologie & biodiversiteit verslechtert. Watercompensatie voor de toename
verharding is noodzakelijk om de waterveiligheid en waterafvoer te kunnen borgen en in te spelen
op toekomstige klimaatverandering. Een doorsnijding van het weidevogelgebied en andere NNN
heeft negatieve effecten op ecologie en de biodiversiteit. Voor landschap is de negatieve impact
vooral het gevolg van een nieuwe doorsnijding van het landschap en op een aantal locaties de
vergroting van het ruimtebeslag.
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People en prosperity
Positieve effecten zijn vooral te verwachten voor people en prosperity thema’s. Van de vier
denkrichtingen biedt het realiseren van denkrichting 3 de meeste potentie voor een adaptieve
aanpak met als doel optimaal aan te blijven sluiten bij de behoefte. Die aanpak is gericht op het
bieden van flexibiliteit door aanpassingen aan de weg uit te voeren op het moment dat deze
noodzakelijk zijn. Bij denkrichting 3 is het de verwachting dat deze aanpak geschikter is dan bij
denkrichtingen 1 en 2 omdat de aanpassingen minder ingrijpend zijn. De adaptieve aanpak is
mogelijk door bijvoorbeeld op een aantal momenten per jaar te monitoren wat voor effect een
aanpassing heeft en daar middels een programmatische aanpak op te sturen. Maatregelen aan de
N201 kunnen getrapt uitgevoerd worden. Daarmee is met geringe investeringen een zo groot
mogelijk resultaat te bereiken. Deze denkrichting lost naar verwachting niet de problematiek rond
de aansluiting met de A2 op, waardoor een negatief effect is aangegeven bij thema
bereikbaarheid. Ook is de N201 met deze denkrichting mogelijk beperkt flexibel in voorbereiding
op toekomstige veranderingen in mobiliteit, omdat slechts op specifieke knelpuntlocaties
maatregelen getroffen worden en naar verwachting een groot deel van de infrastructuur blijft
behouden zoals in de huidige situatie.
Kansen
Voor thema’s uit zowel de planet, prosperity als people thema’s zijn kansen benoemd voor het
verminderen van negatieve effecten of omzetten naar positieve effecten. De watercompensatie
die nodig is voor de toename verharding kan worden gecombineerd met natuurontwikkelingen en
compensatie, of het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Vestigingsklimaat van bedrijven en
de bevolking kan verder verbeteren door het aantrekken van een andere economische sector,
andere bedrijven en daarmee ook andere doelgroepen als gevolg van de aanpassingen aan de
N201 bij deze denkrichting.
Ook de wijze van aanleg biedt een kans voor het verminderen van hinder gedurende de
uitvoeringsfase. In een latere fase van het project kan marktpartijen uitgedaagd worden om de
hinder tijdens de realisatie zo veel als mogelijk te beperken, voor zowel de omwonenden maar
ook de weggebruikers.
De genoemde adaptieve aanpak biedt met name kansen voor investeringen, door het getrapt
uitvoeren van maatregelen op de momenten dat ze noodzakelijk zijn.
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Omgevingswijzer denkrichting 4

Bij denkrichting vier zijn er geen fysieke ingrepen aan de orde, behalve het plaatsen van hekjes of
paaltjes aan het begin en einde van het tracé om de weg af te sluiten.

Planet
Een positief effect is te verwachten op het thema ecologie & biodiversiteit. Dit komt doordat met
de ‘knip’ meer ruimte ingericht kan worden voor natuurontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Ook
op thema energie en materialen wordt een positief effect verwacht, vanwege energiebesparing en
beperking van de CO2 uitstoot in het gebied rondom de N201 waarbinnen de knip gerealiseerd
wordt.
People
De denkrichting heeft naar verwachting een positief effect op het welzijn en gezondheid van de
omwonenden, vanwege de afname van verkeer over de N201 en daarmee minder geluidshinder
en fijn stof in de lucht. Op thema welzijn en gezondheid wordt echter ook een licht negatief effect
verwacht, omdat de situatie op de N201 net buiten de ‘knip’ mogelijk onveiliger wordt omdat het
verkeer moet omrijden dat in de huidige situatie nog over het afgesloten stuk van de N201 kan
rijden.
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Prosperity
Op het thema bereikbaarheid wordt een negatief effect verwacht, doordat de bereikbaarheid van
het gebied verslechtert en de robuustheid van de verkeersstructuur in het gebied sterk
verslechtert. De N201 is na het uitvoeren van denkrichting 4 namelijk niet in staat om fluctuaties
door werkzaamheden of ongevallen op te vangen. Onder meer voorbij de fysieke afsluiting ter
plaatse van Uithoorn neemt de drukte en verkeersonveiligheid toe. Verkeer dat in de huidige
situatie over de N201 kan rijden zal na realisatie van de denkrichting moeten omrijden, wat dit een
zeer onaantrekkelijk gebied maakt voor bedrijvigheid. Ook is de verwachting dat het gebied enkel
aantrekkelijk is voor een specifieke doelgroep van de bevolking om te wonen.
Kansen
Een kans is dat het gebied een andere identiteit krijgt en daarmee ook een nieuwe doelgroep
aantrekt. Hoewel dus enerzijds mensen mogelijk wegtrekken uit het gebied, wordt het gebied voor
een andere doelgroep juist wel interessant om te gaan wonen. Dit kan daardoor een positief effect
hebben op het thema vestigingsklimaat bevolking en is daarom gearceerd weergegeven in de
Omgevingswijzer.

4 Samenvatting
Om duurzaamheid binnen het project N201 concreet te maken wordt gebruik gemaakt van de
Aanpak Duurzaam GWW. Het vormgeven van duurzaamheid in fase 1 sluit aan bij de eerste twee
stappen van de Aanpak Duurzaam GWW. Het bij deze stappen horende instrument
Omgevingswijzer is gebruikt om de effecten van de vier denkrichtingen op de verschillende
thema’s van duurzaamheid inzichtelijk te maken.
De Omgevingswijzers op de volgende pagina zijn tijdens een werksessie met het kernteam tot
stand gekomen. De Omgevingswijzer is tijdens deze sessie ingezet met als doel een zo groot
mogelijk inzicht in zowel de positieve als negatieve impact van de varianten. De Omgevingswijzer
per denkrichting is een visuele weergave die kwalitatief de positieve en negatieve impact zichtbaar
maakt.

20/22

Kenmerk

R008-1266400NGW-V02-agv-NL

21/22

Kenmerk

R008-1266400NGW-V02-agv-NL

Van de vier denkrichtingen is aan de Omgevingswijzers goed te zien dat denkrichting 1 de meest
ingrijpende denkrichting is en de grootste negatieve effecten op de thema’s heeft. De grote
negatieve effecten zijn te verwachten op alle planet thema’s, investeringen, ruimtelijke kwaliteit en
welzijn & gezondheid. Denkrichting 1 scoort positief op enkel de economische thema’s van
duurzaamheid, in het bijzonder de thema’s vestigingsklimaat & bereikbaarheid.
De Omgevingswijzer van denkrichting 2 laat een positieve impact zien op de economische
thema’s van duurzaamheid, licht positief op de sociale thema’s waar ook kansen zijn gesignaleerd
deze positieve impact verder te vergroten. Voor de planet gerelateerde aspecten van
duurzaamheid laat deze een negatieve impact zien, met vanuit de thema’s energie & materialen,
water en ecologie kansen om de negatieve impact te verkleinen.
De Omgevingswijzer van denkrichting 3 toont aanzienlijk minder negatieve effecten. Denkrichting
3 laat een positieve impact zien op de economische en sociale thema’s van duurzaamheid en
slechts een licht negatieve impact op de planet gerelateerde aspecten. Positieve effecten zijn met
name te verwachten op de thema’s sociale relevantie en bereikbaarheid. Ook binnen deze variant
liggen er kansen om de negatieve impact verder de verkleinen dan wel de positieve impact te
vergroten. Overall is de Omgevingswijzer van deze denkrichting het meest positief.
Denkrichting 4 heeft eveneens zowel negatieve effecten als positieve effecten tot gevolg, terwijl
hier geen ruimtelijke ingreep plaatsvindt. De omgevingswijzer voor denkrichting 4 laat een
positieve impact zien voor de sociale aspecten van duurzaamheid en ook voor de thema’s
ruimtegebruik en ecologie. De economische aspecten laten bij deze denkrichting een negatieve
impact zien.

4.1

Doorkijk vervolg

Met het toepassen van de Omgevingswijzer zijn de eerste twee stappen van de Aanpak
Duurzaam GWW doorlopen. De uitkomsten van de Omgevingswijzer bieden input voor de te
maken variantkeus. Vervolgens zal vanuit duurzaamheid in fase 2 van het project voor de
gekozen variant de duurzame ambitie bepaald worden. Wij zullen hiervoor gebruik maken van het
instrument Ambitieweb. Tijdens deze werksessie formuleren we concrete ambities en
inventariseren we aanvullende kansrijke maatregelen om vervolgens een combinatie van kansrijke
maatregelen te selecteren voor de gekozen denkrichting en deze waar nodig verder op
haalbaarheid te onderzoeken (stap 4 t/m 6). Eindresultaat van het proces van Duurzaam GWW is
een overdrachtsdocument duurzaamheid waarin de doorlopen stappen worden samengevat en
een advies wordt gegeven voor de verankering van duurzaamheid in de volgende fase. Dit ten
behoeve van een goede overdracht.
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Omgevingwijzers denkrichtingen
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding project

De provinciale weg N201 kent al jaren grote doorstromingsproblemen op verschillende
wegvakken. Het is daarmee een van de grootste doorstromingsknelpunten in de provincie Utrecht.
Dit heeft te maken met de groei van de mobiliteit en de ruimtelijke en economische activiteiten in
het invloedsgebied van deze weg. De Provincie Utrecht blijft de komende jaren inzetten op het
maximaliseren van de capaciteit en doorstroming. Vandaar dat Provincie Utrecht heeft besloten
om het programma ‘Toekomst N201’ op te starten. Dit om de toekomstbestendigheid van de N201
te onderzoeken en alle toekomstige en al lopende projecten te coördineren vanuit het programma.

Figuur 1.1: De N201 loopt van Zandvoort tot Hilversum. Het Utrechtse deel is 16,3 kilometer lang en loopt
vanaf het aquaduct bij Amstelhoek tot net voorbij Vreeland.

In dit memorandum wordt toelichting gegeven op de uitgevoerde vergunningeninventarisaties voor
de vier denkrichtingen voor project N201-toekomstvast. Dit memorandum heeft samen met de
vergunningeninventarisaties als doel om inzicht te geven in de voor dit project mogelijk benodigde
vergunningen, ontheffingen en meldingen.

4/11

Kenmerk

1.2

R009-1266400NGW-V02-agv-NL

Beschrijving denkrichtingen

In deze paragraaf beschrijven we de vier gekozen denkrichtingen met de bijbehorende
uitgangspunten.
Denkrichting 1: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 100 km/u

Figuur 1.2: Tracé van denkrichting 1.

Figuur 1.3: Principe dwarsprofiel van een autoweg

De N201 wordt tussen de A4 en de A27 opgewaardeerd tot een weg met 2 rijbanen met elke
rijbaan 2 rijstroken (in het vervolg spreken we van 2x2 rijstroken) en een wettelijke
maximumsnelheid van 100 km/u. In deze denkrichting krijgt het tracé de status van autoweg. Het
aquaduct bij Amstelhoek wordt ook uitgevoerd als een weg met 2x2 rijstroken. Er komt een
nieuwe wegverbinding tussen de N201 en de A27 ten zuiden van Hilversum. De S-bocht op de
N201 bij de kern Mijdrecht wordt vanaf het aquaduct bij Amstelhoek gestrekt.
Op de N201 komen nieuwe (hoge) bruggen met 2x2 rijstroken, waardoor er geen brugopeningen
noodzakelijk zijn. Alle aansluitingen met de N201 worden ongelijkvloers. Op de kruispunten met
de toe- en afritten is modelmatig vooralsnog uitgegaan van voorrangskruispunten.
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Er zijn in deze denkrichting geen aanpassingen meegenomen voor de aansluitingen van de N201
met de A4 en met de A2. Er is in dit stadium van het onderzoek nog niet onderzocht welke
kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten noodzakelijk is.

Figuur 1.4: Voorbeeld van een 2x2 autoweg (N50 Ens, bron: wegenwiki.nl)

Denkrichting 2: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u

Figuur 1.5: Tracé van denkrichting 2
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Figuur 1.6: Principe dwarsprofiel van een weg met geslotenverklaring

De capaciteit op de N201 wordt tussen het aquaduct Amstelhoek en de N402 vergroot door het
realiseren van een weg met 2x2 rijstroken. De wettelijke maximum snelheid blijft 80 km/u. De
N201 krijgt de status van weg met geslotenverklaring. Dat betekent dat langs het hele tracé een
parallelweg komt. Het aquaduct bij Amstelhoek blijft 1x2 rijstroken. De S-bocht op de N201 bij
Mijdrecht wordt gestrekt. Op de N201 komt een nieuwe hoge brug bij de Vinkeveense Plassen,
waardoor hier geen brugopeningen meer noodzakelijk zijn. Op de kruispunten waar de N201
wordt verbreed van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken zijn alleen de rechtdoorgaande stroken op
de N201 ook uitgevoerd met 2 rijstroken per rijrichting. Er is in dit stadium van het onderzoek nog
niet onderzocht welke kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten
noodzakelijk is.
Denkrichting 3: 1x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u en oplossen knelpunten

Figuur 1.7: Tracé van denkrichting 3

Op de N201 blijft de wettelijke maximum snelheid 80 km/u. De status van de weg blijft verder
hetzelfde als in de huidige situatie. De S-bocht op de N201 bij Mijdrecht (Hofland) wordt gestrekt,
waarbij de bochtafsnijding enkel bij Mijdrecht plaatsvindt en niet wordt doorgetrokken tot Uithoorn.
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Het aquaduct bij Amstelhoek blijft een rijbaan met 1x2 rijstroken. Op de kruispunten waar de N201
wordt verbreed van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken zijn alleen de rechtdoorgaande stroken op
de N201 ook uitgevoerd met 2 rijstroken per rijrichting. Er is in dit stadium van het onderzoek nog
niet onderzocht welke kruispuntconfiguratie (aantal rijstroken per rijrichting) bij alle kruispunten
noodzakelijk is.

Figuur 1.8: Voorbeeld van een 1x2 weg

Denkrichting 4: afwaarderen weg met fysieke wegafsluitingen

Figuur 1.9: Tracé van denkrichting 4
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In denkrichting 4 blijft de N201 1x2 rijstroken houden. De enige aanpassing is dat de N201 fysiek
wordt afgesloten bij het aquaduct Amstelhoek en tussen de N523 en Kortenhoef. Bij deze
wegafsluitingen (zogenaamde ‘knippen’) kan het wegverkeer niet doorrijden. De status van de
weg blijft verder hetzelfde als in de huidige situatie. De locaties van de ‘knippen’ zijn gekozen in
de buurt van de provinciale grenzen. Op het oostelijke deel van de N201 is de ‘knip’ echter dichter
bij Hilversum geplaatst om de verbinding met de N523 richting de A2 in stand te houden.

Figuur 1.10: Voorbeelden van fysieke wegafsluitingen voor
autoverkeer

1.3

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op de Aanpak Duurzaam GWW en instrumenten binnen de aanpak.
Vervolgens zal na een algemene toelichting over de Omgevingswijzer de toepassing van dit
instrument voor het project N201 beschreven worden. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitkomsten per
denkrichting. Hoofdstuk 4 sluit af met een samenvatting en doorkijk naar de vervolgstappen.

2 Vergunningeninventarisatie
2.1

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een toelichting op de vergunningeninventarisatie. Het is voor de uitvoering van
het project van belang om te weten welke vergunningen aangevraagd dienen te worden. Middels
een vergunningeninventarisatie wordt onder meer duidelijk:
 Welke vergunningen (mogelijk) nodig zijn


Bij welke instantie(s) deze aangevraagd moeten worden




Met welke proceduretijd rekening gehouden moet worden
Wie verantwoordelijk is voor de noodzakelijke vergunningen (opdrachtgever (OG) of
opdrachtnemer realisatie (ON))

Dit overzicht draagt bij aan het soepel laten verlopen van het vergunningentraject en een
voorspoedige uitvoering van het project. De inventarisatie is uitgevoerd voor de vier
denkrichtingen. Zodra voor fase 2 duidelijkheid is over de verder uit te werken denkrichting(en)
dient de vergunningeninventarisatie geactualiseerd te worden.
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Waar in de memoranda wordt gesproken over vergunningen worden publiekrechtelijke
toestemmingen bedoeld; dus ontheffingen, meldingen, toestemmingen, vergunningen, et cetera.
De memoranda gaat niet in op eventuele privaatrechtelijk te verkrijgen toestemmingen en/ of
overeenkomsten.

2.2

Methodiek

Voor het tracé N201 vanaf Uithoorn tot aan het kruispunt N201-N523 is globaal in beeld gebracht
welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden voor de vier denkrichtingen. Dit is vervolgens
gespiegeld aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Ten behoeve van de inventarisatie is
onderscheid gemaakt tussen de onderstaande categorieën:


Type 1: Vergunningen / procedures
Kaderstellende RO- en algemene procedures



Type 2: Ontwerpafhankelijke vergunningen



Voor de eindsituatie en afhankelijk van het ontwerp
Type 3: Uitvoeringsafhankelijke vergunningen
Voor de tijdelijke situatie en afhankelijk van de wijze van uitvoering, te verkrijgen door de
opdrachtnemer realisatie

2.3

Beschouwd ontwerp

De volgende ontwerpen zijn beschouwd voor het uitvoeren van de vergunningeninventarisatie.
Titel ontwerp / tekeningnummer
Denkrichting 1

N201 Toekomstvast. Denkrichting 1: 2x2 rijstroken met max. snelheid 100 km/u.
Tekeningnummers 12.1, 12.2 en 12.3 dd, 31-10-2018

Denkrichting 2

N201 Toekomstvast. Denkrichting 2: 2x2 rijstroken met max. snelheid 80 km/u.
Tekeningnummers 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3 dd. 30-10-2018

Denkrichting 3
Denkrichting 4

N201 Toekomstvast. Denkrichting 3: 1x2 rijstroken met max. snelheid 80 km/u
en oplossen knelpunten. Tekeningnummers 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3 dd. 24-10-2018
N201 Toekomstvast. Denkrichting 4: afwaarderen weg met fysieke wegafsluiting.
Tekeningnummers 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3 dd. 24-10-2018

2.4

Geverifieerde uitgangspunten

Onderstaande informatie is geverifieerd middels onderzoeken of bronnen van bevoegde gezagen,
en als uitgangspunt gehanteerd voor de vergunningeninventarisaties.


Het tijdelijk realiseren van een bouwkeet, plaatsen van bouwborden, hijskranen of andere
hulpconstructies zijn vrijgesteld van vergunningplicht volgens het Besluit omgevingsrecht,



hoofdstuk 2 artikel 2 lid 20
Een aantal polders in de directe omgeving van het plangebied zijn aangewezen als
kerngebied voor weidevogels (Weidevogelvisie, provincie Utrecht). Nader onderzoek moet
uitgevoerd worden in Polder Groot Mijdrecht, of er soorten voorkomen en aangetast worden,
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waarvan de gunstige instandhouding niet kan worden gegarandeerd als gevolg van de
aanpassingen aan de N201 (Arcadis quickscan Natuur, toekomstvisie N201, 2018).



Natura 2000 gebieden die nabij het plangebied zijn gelegen zijn: Botshol, Nieuwkoopse
plassen en Oostelijke Vechtplassen (synbiosys.alterra.nl)
De N201 doorsnijdt het NNN: Vinkeveense plassen, de schraalgraslanden bij Demmerik, de
polder Groot Mijdrecht en de Amstelhoek/Kromme Mijdrecht. Ook liggen er ecologische
verbindingszones in het gebied onder de A2, langs de Angstel en Vecht (Quickscan Natuur
toekomstvisie N201, Arcadis 2018). Een compensatieplan moet worden opgesteld om te



voldoen aan de compensatieopgave als gevolg van het project
Een ontgrondingsvergunning is niet aan de orde. Het afgraven van (water)bodem is
vergunningvrij voor: 'grondwerken voor bouwwerken, funderingen en infrastructuur zoals
wegen of het spoor' (provincie Utrecht)

3 Conclusie
Voor alle vier de denkrichtingen is een overzicht gemaakt van de mogelijk benodigde
vergunningen ten behoeve van realisatie. Daaronder vallen zowel de procedurele zaken, maar
ook ontwerpafhankelijke en uitvoeringsafhankelijke vergunningen. Hiervoor is uitgegaan van de
reeds beschikbare basisschetsontwerpen voor de vier denkrichtingen.
Zodra na afloop van fase 1 een keuze is gemaakt welke denkrichting(en) verder uitgewerkt
worden, is actualisatie van de vergunningeninventarisatie in fase 2 noodzakelijk op basis van een
verder uitgewerkt ontwerp.
Voor de denkrichtingen 1, 2 en 3 is de verwachting dat vrijwel dezelfde soort en aantallen
vergunningen aangevraagd dienen te worden. Wat bepalend is voor het vergunningentraject is de
mogelijke noodzaak tot een aantal kaderstellende procedures. Voor de denkrichtingen 1, 2 en 3 is
mogelijk een ontheffing en/of vergunning op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.
Daarnaast is mogelijk ook een MER-plicht aan de orde. Voor denkrichting 1 en 2 is de MER-plicht
waarschijnlijker dan voor denkrichting 3. Voor denkrichting 3 moet de noodzaak voor een MER
eest blijken uit een m.e.r.-beoordeling.
Ook is de verwachting dat het aanvragen van hogere waarden nodig is en mogelijk is een
wijziging van de geluidproductieplafonds noodzakelijk. Dit zijn procedures die een lange
doorlooptijd hebben (26 tot 52 weken).
Denkrichting 4 omvat geen fysieke ingrepen, afgezien van het plaatsen van paaltjes/hekken en
borden. Wel is mogelijk een wijziging in de gemeentelijke bestemmingsplannen nodig, of het laten
vastleggen van de veranderende verkeerssituatie middels een verkeersbesluit. Deze denkrichting
heeft daarmee vrijwel geen vereisten op het gebied van vergunningen.
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Denkrichting 1

Vergunningeninventarisatie
N201-toekomstvast
Denkrichting 1
Versie 2.0
Laatst gewijzigd: 09-11-2018
NAAM BESLUIT/INSTRUMENT

JURIDISCHE BASIS /
WETTELIJKE REGELGEVING

BEVOEGD GEZAG

BENODIGD VOOR

PROJECTSPECIFIEKE OPMERKING / AANDACHTSPUNT

DOORLOOPTIJD*
(bij separate aanvragen)

VERGUNNINGEN / PROCEDURES TYPE 1
Kaderstellend (aanvraag door opdrachtgever)
1.1

Ontheffing soortenbescherming

Wet Natuurbescherming

Provincie Utrecht

Aantasten / verstoren van (beschermde) soorten

Afhankelijk van nader onderzoek en effectbeoordeling

1.2

Vergunning gebiedsbescherming

Wet Natuurbescherming

Provincie Utrecht

Aantasten / verstoren van (beschermde) gebieden (Natura 2000).

Mogelijk negatief effect op Natura 2000-gebieden Oostelijke Vechtplassen,
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Botshol. Afhankelijk van nader
onderzoek, effectbeoordeling en Aeriusberekening.

1.3

MER

Wet milieubeheer / Besluit m.e.r. Provincie Utrecht

1.4

Bestemmingsplan(wijziging) / PIP

Wet Ruimtelijke Ordening

1.5

Onteigeningsbesluit

Onteigeningswet

1.6

Aanpassen geluidproductieplafonds

Wet milieubeheer

1.7

Vaststellen hogere waarden

Wet geluidhinder

Provincie Utrecht /
Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht
De Kroon

De ingreep valt onder bijlage II, onderdeel C1.3 van het 'Besluit
milieueffectrapportage'. Het opstellen van een MER is mogelijk noodzakelijk
voor aanleg, wijziging of uitbreiding een weg met tracélengte van 10 kilometer
of meer.
Het uitvoeren van activiteiten die niet passen binnen het bestemmingsplan en
waarvoor het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.

Voor een onteigening ter uitvoering van een planologische regeling
(bestemmingsplan e.d.) kunnen alleen gronden worden aangewezen die
binnen de begrenzing van die regeling vallen.
Ministerie van Infrastructuur Wijziging van de geluidproductieplafonds op referentiepunten, indien sprake is
en Waterstaat
van een overschrijding van de geluidproductieplafonds.

Provincie Utrecht /
Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

13 weken (+ mogelijke verlenging
met 7 weken)
Melding: vóór start werk (geen
termijn)
13 weken (+ mogelijke verlenging
met 7 weken)
Melding: vóór start werk (geen
termijn)
Enkele maanden

26 á 52 weken

Mogelijk noodzakelijk voor woningen binnen het plangebied gelegen die
moeten wijken voor uitvoering van de denkrichting.

9 - 12 maanden

Akoestisch onderzoek die betrekking heeft op de geluidsbelasting vanwege
26 á 52 weken
de weg op geluidsgevoelige objecten en gebieden is noodzakelijk. Ook moet
een Saneringsplan worden opgesteld, met mogelijk voorstellen tot
saneringsmaatregelen.
Vaststellen van een veranderde geluidswaarde door aanleggen / reconstrueren Dit kan parallel lopen met het vaststellen / wijzigen van het bestemmingsplan / 26 á 52 weken
van wegen
opstellen PIP.

VERGUNNINGEN TYPE 2 - EINDSITUATIE
Ontwerpafhankelijk (aanvraag door opdrachtgever / aannemer)
2.1

Omgevingsvergunning: bouwen

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Gemeenten de Ronde
Venen en Stichtse Vecht

Het realiseren van constructies.

2.2

Omgevingsvergunning: werk of
werkzaamheden uitvoeren

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

Het uitvoeren van werkzaamheden die vergunningsplichtig zijn op grond van
het bestemmingplan.

Noodzakelijk voor het realiseren van onder meer de ongelijkvloerse
kruisingen.

8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)
Nodig voor het uitvoeren van (grond)werkzaamheden of aanleggen kabels en 8 weken (mogelijke verlenging met
leidingen in 'archeologisch waardevol verwachtingsgebied landbouw', in de
6 weken, 6 weken
gemeente De Ronde Venen en voor (grond)werkzaamheden aan en rondom bezwaar/beroep)
de N201 in gebieden met bestemming Archeologie-4 of waarde
Cultuurhistorie-4 en -1 in de gemeente Stichtse Vecht.
Ook is de vergunning noodzakelijk voor het aanpassen van de N201 ter
plaatse van het beschermd dorpsgezicht (Vreeland) in de gemeente Stichtse
Vecht.
Ten behoeve van vergunningaanvraag is het opstellen van rapportage
archeologie noodzakelijk waarin de archeologische waarde van de locatie is
vastgesteld.

2.3

Omgevingsvergunning: slopen

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

Het slopen van constructies, kunstwerken, wegen e.d.

8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)

2.4

Omgevingsvergunning: kappen

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

Voor de kap van gemeentebomen, of particuliere bomen die op de Lijst
waardevolle bomen staan, is bij de gemeente Ronde Venen een
kapvergunning noodzakelijk. Voor de gemeente Stichtse Vecht geldt een
vergunningplicht voor de kap van beschermde bomen zoals aangeduid op de
Groene Kaart van de gemeente.
Wnb is van toepassing buiten bebouwde kom op:
• te verwijderen groen (bomen/struweel) groter dan oppervlakte van 10 are
• rijbeplanting van meer dan 20 bomen

Indien gemeentebomen of particuliere bomen die op de Lijst waardevolle
8 weken (mogelijke verlenging met
bomen staan gekapt moeten worden, is een vergunning noodzakelijk. Indien 6 weken, 6 weken
de boomsoorten zijn vrijgesteld op grond van de Wnb of meldingsplichtig zijn bezwaar/beroep)
op grond van de Wnb is een kapvergunning van de gemeente niet nodig.
In overleg met het bevoegd gezag moet beoordeeld worden of bomen
vergunningsplichtig zijn op grond van het gemeentelijk beleid.

2.5

Vergunning Wbr

2.6

Verkeersbesluit / vergunning / ontheffing Wegenverkeerswet
(wegverkeer)

2.7

Vergunning

Spoorwegwet

2.8

Saneringsplan / BUS-melding

Wet bodembescherming

Provincie Utrecht

Mogelijk voor ontgraven / onttrekken van ernstige verontreinigingen.

2.9

Watervergunning

Waterwet / Keur

Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht

2.10

Vergunning APV

APV

2.11

Besluit Onttrekking openbaar verkeer

Wegenwet

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht
Provincie Utrecht

Benodigd voor activiteiten in / nabij waterstaatswerken (oppervlaktewater en
kunstwerken), toename verhard oppervlak, zoals opgenomen in de Legger van
het waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Veranderen van de weg.
Noodzakelijk voor aanleggen, opbreken of aanpassen van een weg

2.12

Goedkeuring projectplan explosieven

-

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

2.13

Overeenstemming netbeheerders
(verleggen K+L)

-

Netbeheerders

Wet Beheer
Rijkswaterstaatswerken

Rijkswaterstaat

Werkzaamheden nabij snelweg A2, of plaatsen tijdelijke bebording op rijksweg.

Provincie Utrecht /
Het permanent wijzigen van verkeerssituaties, definitieve situaties (belijning,
gemeenten de Ronde
bebording en aansluitingen).
Venen en Stichtse Vecht
Ministerie van Infrastructuur Werkzaamheden nabij het spoor
en Waterstaat

Onttrekking van een weg aan het openbaar verkeer.
Werken in met van (niet gesprongen) explosieven verdachte gebieden:
bevoegd gezag adviseert verplichtend tot het doen van onderzoek naar
explosieven en dient in te stemmen met het projectplan alvorens onderzoek
verricht kan worden.
Verleggen kabels en leidingen.

8 weken
14 weken (+ 6 weken
bezwaar/beroep), bij melding:
korter
Ter plaatse van de realisatie van de ongelijkvloerse kruizingen nabij het
spoor.
Onderzoek moet nog uitwijzen of verontreinigingen verwacht worden in het
plangebied.

15 weken / melding: 5 weken

8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)
8 weken (mogelijke verlenging met
8 weken)
Noodzakelijk indien een weg onttrokken wordt aan het openbaar verkeer.
26 weken (+ 6 weken
bezwaar/beroep)
Een onderzoek naar NGE wordt uitgevoerd in fase 2 van de verkenning N201- toekomstvast.

Vergunningen voor het verleggen van kabels en leidingen vragen
netbeheerders zelf aan. Wel moet rekening gehouden worden met de
doorlooptijden conform de telecommunicatiewet (12-16 weken, of langer als
het grote kabels/leidingen betreft).

-

VERGUNNINGEN TYPE 3 - TIJDELIJKE SITUATIE
Uitvoeringsafhankelijk (aanvraag door aannemer)
3.1

Verkeersbesluit

Wegenverkeerswet

Provincie Utrecht

Het tijdelijk wijzigen van verkeerssituaties (belijning, bebording en
aansluitingen en treffen van omleidingsroutes).
Lozingen binnen het kader van het Besluit lozen buiten inrichting. Uitvoeren
van tijdelijke werkzaamheden aan en/of nabij watergangen.
Watervergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater bij het
(ver)graven of dempen van sloten.

3.2
3.3

Watervergunning / Melding Besluit lozen Waterwet / Besluit lozen buiten
buiten inrichting
inrichting (Blbi)
Watervergunning (Onttrekking/Lozing)
Waterwet

Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht
Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht

3.4

Melding Besluit Bodemkwaliteit

Besluit Bodemkwaliteit

Het toepassen van grond, slib of steenachtige bouwmaterialen en/of het tijdelijk
opslaan van grond en/of slib.

3.5

Aansluitvergunning riolering

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht / Waterwet

3.6

Omgevingsvergunning:
uitwegvergunning

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht,
Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht
Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht,
Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht
Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

3.7

Omgevingsvergunning: hinder

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht / APV

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

Het uitvoeren van werkzaamheden waarbij hinder kan ontstaan: geluid,
trillingen, afwijkende werktijden.

3.8

Afvalmelding
Melding Klic

Landelijk meldpunt
afvalstoffen
Kadaster

Vervoeren van bedrijfsafvalstoffen.

3.9

Wet Milieubeheer / Besluit
melden bedrijfsafvalstoffen
Wet Informatie uitwisseling
Ondergrondse Netten (WION)

Mogelijk aan de orde voor het aanbrengen, vernieuwen, herstellen van
duikers

14 weken (+ 6 weken
bezwaar/beroep)
5 dagen tot 8 weken
8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)
5 werkdagen

Tijdelijke aansluiting van werkterrein en/of bemaling op het gemeentelijke
rioolstelsel.

8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)

Het maken van aansluitingen (bouwwegen / bouwterrein) op bestaande wegen.

8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)
8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)
Binnen 4 weken na afloop van de
activiteiten
5 werkdagen

Het verrichten van grondroeringen/graafwerkzaamheden.

Toestemming van de netbeheerders is nodig om te mogen werken nabij hun
kabels en leidingen.

*Indien een coördinatieregeling aan de orde is kunnen de proceduretijden afwijken van de genoemde termijnen. In dat geval worden aanvragen gebundeld en krijgen zij allen dezelfde doorlooptijd.

Kenmerk

Bijlage 2
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Vergunningeninventarisatie
N201-toekomstvast
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Versie 2.0
Laatst gewijzigd: 09-11-2018
NAAM BESLUIT/INSTRUMENT

JURIDISCHE BASIS /
WETTELIJKE REGELGEVING

BEVOEGD GEZAG

BENODIGD VOOR

PROJECTSPECIFIEKE OPMERKING / AANDACHTSPUNT

DOORLOOPTIJD*
(bij separate aanvragen)

VERGUNNINGEN / PROCEDURES TYPE 1
Kaderstellend (aanvraag door opdrachtgever)
1.1

Ontheffing soortenbescherming

Wet Natuurbescherming

Provincie Utrecht

Aantasten / verstoren van (beschermde) soorten

Afhankelijk van nader onderzoek en effectbeoordeling

1.2

Vergunning gebiedsbescherming

Wet Natuurbescherming

Provincie Utrecht

Aantasten / verstoren van (beschermde) gebieden (Natura 2000).

Mogelijk negatief effect op Natura 2000-gebieden Oostelijke Vechtplassen,
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Botshol. Afhankelijk van nader
onderzoek, effectbeoordeling en Aeriusberekening.

1.3

MER

Wet milieubeheer / Besluit m.e.r. Provincie Utrecht

1.4

Bestemmingsplan(wijziging) / PIP

Wet Ruimtelijke Ordening

1.5

Onteigeningsbesluit

Onteigeningswet

1.6

Aanpassen geluidproductieplafonds

Wet milieubeheer

1.7

Vaststellen hogere waarden

Wet geluidhinder

Provincie Utrecht /
Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht
De Kroon

De ingreep valt onder bijlage II, onderdeel C1.3 van het 'Besluit
milieueffectrapportage'. Het opstellen van een MER is mogelijk noodzakelijk
voor aanleg, wijziging of uitbreiding een weg met tracélengte van 10 kilometer
of meer.
Het uitvoeren van activiteiten die niet passen binnen het bestemmingsplan en
waarvoor het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.

Voor een onteigening ter uitvoering van een planologische regeling
(bestemmingsplan e.d.) kunnen alleen gronden worden aangewezen die
binnen de begrenzing van die regeling vallen.
Ministerie van Infrastructuur Wijziging van de geluidproductieplafonds op referentiepunten, indien sprake is
en Waterstaat
van een overschrijding van de geluidproductieplafonds.

Provincie Utrecht /
Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

13 weken (+ mogelijke verlenging
met 7 weken)
Melding: vóór start werk (geen
termijn)
13 weken (+ mogelijke verlenging
met 7 weken)
Melding: vóór start werk (geen
termijn)
Enkele maanden

26 á 52 weken

Mogelijk noodzakelijk voor woningen binnen het plangebied gelegen die
moeten wijken voor uitvoering van de denkrichting.

9 - 12 maanden

Akoestisch onderzoek die betrekking heeft op de geluidsbelasting vanwege
26 á 52 weken
de weg op geluidsgevoelige objecten en gebieden is noodzakelijk. Ook moet
een Saneringsplan worden opgesteld, met mogelijk voorstellen tot
saneringsmaatregelen.
Vaststellen van een veranderde geluidswaarde door aanleggen / reconstrueren Dit kan parallel lopen met het vaststellen / wijzigen van het bestemmingsplan / 26 á 52 weken
van wegen
opstellen PIP.

VERGUNNINGEN TYPE 2 - EINDSITUATIE
Ontwerpafhankelijk (aanvraag door opdrachtgever / aannemer)
2.1

Omgevingsvergunning: bouwen

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Gemeenten de Ronde
Venen en Stichtse Vecht

Het realiseren van constructies.

2.2

Omgevingsvergunning: werk of
werkzaamheden uitvoeren

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

Het uitvoeren van werkzaamheden die vergunningsplichtig zijn op grond van
het bestemmingplan.

Noodzakelijk voor het realiseren van onder meer de ongelijkvloerse
kruisingen.

8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)
Nodig voor het uitvoeren van (grond)werkzaamheden of aanleggen kabels en 8 weken (mogelijke verlenging met
leidingen in 'archeologisch waardevol verwachtingsgebied landbouw', in de
6 weken, 6 weken
gemeente De Ronde Venen en voor (grond)werkzaamheden aan en rondom bezwaar/beroep)
de N201 in gebieden met bestemming Archeologie-4 of waarde
Cultuurhistorie-4 en -1 in de gemeente Stichtse Vecht.
Ook is de vergunning noodzakelijk voor het aanpassen van de N201 ter
plaatse van het beschermd dorpsgezicht (Vreeland) in de gemeente Stichtse
Vecht.
Ten behoeve van vergunningaanvraag is het opstellen van rapportage
archeologie noodzakelijk waarin de archeologische waarde van de locatie is
vastgesteld.

2.3

Omgevingsvergunning: slopen

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

Het slopen van constructies, kunstwerken, wegen e.d.

8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)

2.4

Omgevingsvergunning: kappen

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

Voor de kap van gemeentebomen, of particuliere bomen die op de Lijst
waardevolle bomen staan, is bij de gemeente Ronde Venen een
kapvergunning noodzakelijk. Voor de gemeente Stichtse Vecht geldt een
vergunningplicht voor de kap van beschermde bomen zoals aangeduid op de
Groene Kaart van de gemeente.
Wnb is van toepassing buiten bebouwde kom op:
• te verwijderen groen (bomen/struweel) groter dan oppervlakte van 10 are
• rijbeplanting van meer dan 20 bomen

Indien gemeentebomen of particuliere bomen die op de Lijst waardevolle
8 weken (mogelijke verlenging met
bomen staan gekapt moeten worden, is een vergunning noodzakelijk. Indien 6 weken, 6 weken
de boomsoorten zijn vrijgesteld op grond van de Wnb of meldingsplichtig zijn bezwaar/beroep)
op grond van de Wnb is een kapvergunning van de gemeente niet nodig.
In overleg met het bevoegd gezag moet beoordeeld worden of bomen
vergunningsplichtig zijn op grond van het gemeentelijk beleid.

2.5

Vergunning Wbr

2.6

Verkeersbesluit / vergunning / ontheffing Wegenverkeerswet
(wegverkeer)

2.7

Vergunning

Spoorwegwet

2.8

Saneringsplan / BUS-melding

Wet bodembescherming

Provincie Utrecht

Mogelijk voor ontgraven / onttrekken van ernstige verontreinigingen.

2.9

Watervergunning

Waterwet / Keur

Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht

2.10

Vergunning APV

APV

2.11

Besluit Onttrekking openbaar verkeer

Wegenwet

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht
Provincie Utrecht

Benodigd voor activiteiten in / nabij waterstaatswerken (oppervlaktewater en
kunstwerken), toename verhard oppervlak, zoals opgenomen in de Legger van
het waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Veranderen van de weg.
Noodzakelijk voor aanleggen, opbreken of aanpassen van een weg

2.12

Goedkeuring projectplan explosieven

-

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

2.13

Overeenstemming netbeheerders
(verleggen K+L)

-

Netbeheerders

Wet Beheer
Rijkswaterstaatswerken

Rijkswaterstaat

Werkzaamheden nabij snelweg A2, of plaatsen tijdelijke bebording op rijksweg.

Provincie Utrecht /
Het permanent wijzigen van verkeerssituaties, definitieve situaties (belijning,
gemeenten de Ronde
bebording en aansluitingen).
Venen en Stichtse Vecht
Ministerie van Infrastructuur Werkzaamheden nabij het spoor
en Waterstaat

Onttrekking van een weg aan het openbaar verkeer.
Werken in met van (niet gesprongen) explosieven verdachte gebieden:
bevoegd gezag adviseert verplichtend tot het doen van onderzoek naar
explosieven en dient in te stemmen met het projectplan alvorens onderzoek
verricht kan worden.
Verleggen kabels en leidingen.

8 weken
14 weken (+ 6 weken
bezwaar/beroep), bij melding:
korter
Ter plaatse van de realisatie van de ongelijkvloerse kruizingen nabij het
spoor.
Onderzoek moet nog uitwijzen of verontreinigingen verwacht worden in het
plangebied.

15 weken / melding: 5 weken

8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)
8 weken (mogelijke verlenging met
8 weken)
26 weken (+ 6 weken
Noodzakelijk indien een weg onttrokken wordt aan het openbaar verkeer.
bezwaar/beroep)
Een onderzoek naar NGE wordt uitgevoerd in fase 2 van de verkenning N201- toekomstvast.

Vergunningen voor het verleggen van kabels en leidingen vragen
netbeheerders zelf aan. Wel moet rekening gehouden worden met de
doorlooptijden conform de telecommunicatiewet (12-16 weken, of langer als
het grote kabels/leidingen betreft).

-

VERGUNNINGEN TYPE 3 - TIJDELIJKE SITUATIE
Uitvoeringsafhankelijk (aanvraag door aannemer)
3.1

Verkeersbesluit

Wegenverkeerswet

Provincie Utrecht

Het tijdelijk wijzigen van verkeerssituaties (belijning, bebording en
aansluitingen en treffen van omleidingsroutes).
Lozingen binnen het kader van het Besluit lozen buiten inrichting. Uitvoeren
van tijdelijke werkzaamheden aan en/of nabij watergangen.
Watervergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater bij het
(ver)graven of dempen van sloten.

3.2
3.3

Watervergunning / Melding Besluit lozen Waterwet / Besluit lozen buiten
buiten inrichting
inrichting (Blbi)
Watervergunning (Onttrekking/Lozing)
Waterwet

Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht
Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht

3.4

Melding Besluit Bodemkwaliteit

Besluit Bodemkwaliteit

Het toepassen van grond, slib of steenachtige bouwmaterialen en/of het tijdelijk
opslaan van grond en/of slib.

3.5

Aansluitvergunning riolering

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht / Waterwet

3.6

Omgevingsvergunning:
uitwegvergunning

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht,
Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht
Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht,
Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht
Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

3.7

Omgevingsvergunning: hinder

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht / APV

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

Het uitvoeren van werkzaamheden waarbij hinder kan ontstaan: geluid,
trillingen, afwijkende werktijden.

3.8

Afvalmelding
Melding Klic

Landelijk meldpunt
afvalstoffen
Kadaster

Vervoeren van bedrijfsafvalstoffen.

3.9

Wet Milieubeheer / Besluit
melden bedrijfsafvalstoffen
Wet Informatie uitwisseling
Ondergrondse Netten (WION)

Mogelijk aan de orde voor het aanbrengen, vernieuwen, herstellen van
duikers

14 weken (+ 6 weken
bezwaar/beroep)
5 dagen tot 8 weken
8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)
5 werkdagen

Tijdelijke aansluiting van werkterrein en/of bemaling op het gemeentelijke
rioolstelsel.

8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)

Het maken van aansluitingen (bouwwegen / bouwterrein) op bestaande wegen.

8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)
8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)
Binnen 4 weken na afloop van de
activiteiten
5 werkdagen

Het verrichten van grondroeringen/graafwerkzaamheden.

Toestemming van de netbeheerders is nodig om te mogen werken nabij hun
kabels en leidingen.

*Indien een coördinatieregeling aan de orde is kunnen de proceduretijden afwijken van de genoemde termijnen. In dat geval worden aanvragen gebundeld en krijgen zij allen dezelfde doorlooptijd.
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NAAM BESLUIT/INSTRUMENT

JURIDISCHE BASIS /
WETTELIJKE REGELGEVING

BEVOEGD GEZAG

BENODIGD VOOR

PROJECTSPECIFIEKE OPMERKING / AANDACHTSPUNT

DOORLOOPTIJD*
(bij separate aanvragen)

VERGUNNINGEN / PROCEDURES TYPE 1
Kaderstellend (aanvraag door opdrachtgever)
1.1

Ontheffing soortenbescherming

Wet Natuurbescherming

Provincie Utrecht

Aantasten / verstoren van (beschermde) soorten

Afhankelijk van nader onderzoek en effectbeoordeling

1.2

Vergunning gebiedsbescherming

Wet Natuurbescherming

Provincie Utrecht

Aantasten / verstoren van (beschermde) gebieden (Natura 2000).

Mogelijk negatief effect op Natura 2000-gebieden Oostelijke Vechtplassen,
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Botshol. Afhankelijk van nader
onderzoek, effectbeoordeling en Aeriusberekening.

1.3

M.e.r.-beoordeling / MER

Wet milieubeheer / Besluit m.e.r. Provincie Utrecht

De ingreep valt onder bijlage II, onderdeel D 1.2 van het 'Besluit
Door het opstellen van de m.e.r.-beoordeling dient definitief uitgesloten te
milieueffectrapportage'. Indien delen van de N201 over een lengte van 5 km of worden dat het opstellen van een volledig MER noodzakelijk is.
meer worden uitgebreid, is een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk waarin mogelijk
negatieve milieueffecten als gevolg van de plannen bepaald worden.

1.4

Bestemmingsplan(wijziging) / PIP

Wet Ruimtelijke Ordening

Het uitvoeren van activiteiten die niet passen binnen het bestemmingsplan en
waarvoor het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.

1.5

Onteigeningsbesluit

Onteigeningswet

1.6

Aanpassen geluidproductieplafonds

Wet milieubeheer

1.7

Vaststellen hogere waarden

Wet geluidhinder

Provincie Utrecht /
Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht
De Kroon

Voor een onteigening ter uitvoering van een planologische regeling
(bestemmingsplan e.d.) kunnen alleen gronden worden aangewezen die
binnen de begrenzing van die regeling vallen.
Ministerie van Infrastructuur Wijziging van de geluidproductieplafonds op referentiepunten, indien sprake is
en Waterstaat
van een overschrijding van de geluidproductieplafonds.

13 weken (+ mogelijke verlenging
met 7 weken)
Melding: vóór start werk (geen
termijn)
13 weken (+ mogelijke verlenging
met 7 weken)
Melding: vóór start werk (geen
termijn)
Enkele weken (m.e.r.-beoordeling)
tot enkele maanden (MER).

26 á 52 weken

Mogelijk noodzakelijk voor woningen binnen het plangebied gelegen die
moeten wijken voor uitvoering van de denkrichting.

9 - 12 maanden

Akoestisch onderzoek die betrekking heeft op de geluidsbelasting vanwege
de weg op geluidsgevoelige objecten en gebieden is noodzakelijk. Ook moet
een Saneringsplan worden opgesteld, met mogelijk voorstellen tot
saneringsmaatregelen. Mogelijk aan de orde indien aanpassingen gedaan
worden aan de toe- en afritten van de A2.

26 á 52 weken

Provincie Utrecht /
Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

Vaststellen van een veranderde geluidswaarde door aanleggen / reconstrueren Dit kan parallel lopen met het vaststellen / wijzigen van het bestemmingsplan / 26 á 52 weken
van wegen
opstellen PIP. Mogelijk aan de orde indien aanpassingen gedaan worden aan
de toe- en afritten van de A2.

VERGUNNINGEN TYPE 2 - EINDSITUATIE
Ontwerpafhankelijk (aanvraag door opdrachtgever / aannemer)
2.1

Omgevingsvergunning: bouwen

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Gemeenten de Ronde
Venen en Stichtse Vecht

Het realiseren van constructies.

2.2

Omgevingsvergunning: werk of
werkzaamheden uitvoeren

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

Het uitvoeren van werkzaamheden die vergunningsplichtig zijn op grond van
het bestemmingplan.

Noodzakelijk voor het realiseren van onder meer de ongelijkvloerse
kruisingen.

8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)
Nodig voor het uitvoeren van (grond)werkzaamheden of aanleggen kabels en 8 weken (mogelijke verlenging met
leidingen in 'archeologisch waardevol verwachtingsgebied landbouw', in de
6 weken, 6 weken
gemeente De Ronde Venen en voor (grond)werkzaamheden aan en rondom bezwaar/beroep)
de N201 in gebieden met bestemming Archeologie-4 of waarde
Cultuurhistorie-4 en -1 in de gemeente Stichtse Vecht.
Ook is de vergunning noodzakelijk voor het aanpassen van de N201 ter
plaatse van het beschermd dorpsgezicht (Vreeland) in de gemeente Stichtse
Vecht.
Ten behoeve van vergunningaanvraag is het opstellen van rapportage
archeologie noodzakelijk waarin de archeologische waarde van de locatie is
vastgesteld.

2.3

Omgevingsvergunning: slopen

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

Het slopen van constructies, kunstwerken, wegen e.d.

2.4

Omgevingsvergunning: kappen

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

Voor de kap van gemeentebomen, of particuliere bomen die op de Lijst
waardevolle bomen staan, is bij de gemeente Ronde Venen een
kapvergunning noodzakelijk. Voor de gemeente Stichtse Vecht geldt een
vergunningplicht voor de kap van beschermde bomen zoals aangeduid op de
Groene Kaart van de gemeente.
Wnb is van toepassing buiten bebouwde kom op:
• te verwijderen groen (bomen/struweel) groter dan oppervlakte van 10 are
• rijbeplanting van meer dan 20 bomen

8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)
Indien gemeentebomen of particuliere bomen die op de Lijst waardevolle
8 weken (mogelijke verlenging met
bomen staan gekapt moeten worden, is een vergunning noodzakelijk. Indien 6 weken, 6 weken
de boomsoorten zijn vrijgesteld op grond van de Wnb of meldingsplichtig zijn bezwaar/beroep)
op grond van de Wnb is een kapvergunning van de gemeente niet nodig.
In overleg met het bevoegd gezag moet beoordeeld worden of bomen
vergunningsplichtig zijn op grond van het gemeentelijk beleid.

2.5
2.6

Omgevingsvergunning

2.7

Verkeersbesluit / vergunning / ontheffing Wegenverkeerswet
(wegverkeer)

2.8

Vergunning

Spoorwegwet

2.9

Saneringsplan / BUS-melding

Wet bodembescherming

Provincie Utrecht

Mogelijk voor ontgraven / onttrekken van ernstige verontreinigingen.

2.10

Watervergunning

Waterwet / Keur

Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht

2.11

Vergunning APV

APV

2.12

Besluit Onttrekking openbaar verkeer

Wegenwet

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht
Provincie Utrecht

Benodigd voor activiteiten in / nabij waterstaatswerken (oppervlaktewater en
kunstwerken), toename verhard oppervlak, zoals opgenomen in de Legger van
het waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Veranderen van de weg.
Noodzakelijk voor aanleggen, opbreken of aanpassen van een weg

2.13

Goedkeuring projectplan explosieven

-

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

2.14

Overeenstemming netbeheerders
(verleggen K+L)

-

Netbeheerders

Vergunning Wbr

Wet Beheer
Rijkswaterstaatswerken

Rijkswaterstaat

Werkzaamheden nabij snelweg A2, of plaatsen tijdelijke bebording op rijksweg.

Provincie Utrecht /
Het permanent wijzigen van verkeerssituaties, definitieve situaties (belijning,
gemeenten de Ronde
bebording en aansluitingen).
Venen en Stichtse Vecht
Ministerie van Infrastructuur Werkzaamheden nabij het spoor
en Waterstaat

Onttrekking van een weg aan het openbaar verkeer.
Werken in met van (niet gesprongen) explosieven verdachte gebieden:
bevoegd gezag adviseert verplichtend tot het doen van onderzoek naar
explosieven en dient in te stemmen met het projectplan alvorens onderzoek
verricht kan worden.
Verleggen kabels en leidingen.

8 weken
14 weken (+ 6 weken
bezwaar/beroep), bij melding:
korter
Ter plaatse van de realisatie van de ongelijkvloerse kruizingen nabij het
spoor.
Onderzoek moet nog uitwijzen of verontreinigingen verwacht worden in het
plangebied.

15 weken / melding: 5 weken

8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)
8 weken (mogelijke verlenging met
8 weken)
Noodzakelijk indien een weg onttrokken wordt aan het openbaar verkeer.
26 weken (+ 6 weken
bezwaar/beroep)
Een onderzoek naar NGE wordt uitgevoerd in fase 2 van de verkenning N201- toekomstvast.

Vergunningen voor het verleggen van kabels en leidingen vragen
netbeheerders zelf aan. Wel moet rekening gehouden worden met de
doorlooptijden conform de telecommunicatiewet (12-16 weken, of langer als
het grote kabels/leidingen betreft).

-

VERGUNNINGEN TYPE 3 - TIJDELIJKE SITUATIE
Uitvoeringsafhankelijk (aanvraag door aannemer)
3.1

Verkeersbesluit

3.2
3.3

Watervergunning / Melding Besluit lozen Waterwet / Besluit lozen buiten
buiten inrichting
inrichting (Blbi)
Watervergunning (Onttrekking/Lozing)
Waterwet

Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht
Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht

3.4

Melding Besluit Bodemkwaliteit

Besluit Bodemkwaliteit

Het toepassen van grond, slib of steenachtige bouwmaterialen en/of het tijdelijk
opslaan van grond en/of slib.

3.5

Aansluitvergunning riolering

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht / Waterwet

3.6

Omgevingsvergunning:
uitwegvergunning

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht,
Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht
Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht,
Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht
Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

3.7

Omgevingsvergunning: hinder

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht / APV

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

Het uitvoeren van werkzaamheden waarbij hinder kan ontstaan: geluid,
trillingen, afwijkende werktijden.

3.8

Afvalmelding
Melding Klic

Landelijk meldpunt
afvalstoffen
Kadaster

Vervoeren van bedrijfsafvalstoffen.

3.9

Wet Milieubeheer / Besluit
melden bedrijfsafvalstoffen
Wet Informatie uitwisseling
Ondergrondse Netten (WION)

Wegenverkeerswet

Provincie Utrecht

Het tijdelijk wijzigen van verkeerssituaties (belijning, bebording en
aansluitingen en treffen van omleidingsroutes).
Lozingen binnen het kader van het Besluit lozen buiten inrichting. Uitvoeren
van tijdelijke werkzaamheden aan en/of nabij watergangen.
Watervergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater bij het
(ver)graven of dempen van sloten.

Mogelijk aan de orde voor het aanbrengen, vernieuwen, herstellen van
duikers

14 weken (+ 6 weken
bezwaar/beroep)
5 dagen tot 8 weken
8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)
5 werkdagen

Tijdelijke aansluiting van werkterrein en/of bemaling op het gemeentelijke
rioolstelsel.

8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)

Het maken van aansluitingen (bouwwegen / bouwterrein) op bestaande wegen.

8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)
8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)
Binnen 4 weken na afloop van de
activiteiten
5 werkdagen

Het verrichten van grondroeringen/graafwerkzaamheden.

Toestemming van de netbeheerders is nodig om te mogen werken nabij hun
kabels en leidingen.

*Indien een coördinatieregeling aan de orde is kunnen de proceduretijden afwijken van de genoemde termijnen. In dat geval worden aanvragen gebundeld en krijgen zij allen dezelfde doorlooptijd.
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Denkrichting 4

Vergunningeninventarisatie
N201-toekomstvast
Denkrichting 4
Versie 1.0
Laatst gewijzigd: 05-10-2018
NAAM BESLUIT/INSTRUMENT

JURIDISCHE BASIS /
WETTELIJKE REGELGEVING

BEVOEGD GEZAG

BENODIGD VOOR

PROJECTSPECIFIEKE OPMERKING / AANDACHTSPUNT

DOORLOOPTIJD

Provincie Utrecht /
Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

Het uitvoeren van activiteiten die niet passen binnen het bestemmingsplan en
waarvoor het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.

Mogelijk benodigd voor het opnemen van de veranderde situatie van de weg
(inrijdbeperking / verbod)

26 á 52 weken

Gemeente de Ronde
Venen / Stichtse Vecht

Het uitvoeren van werkzaamheden die vergunningsplichtig zijn op grond van
het bestemmingplan.

Mogelijk benodigd voor het plaatsen van de paaltjes / borden / hekjes.

Provincie Utrecht /
gemeenten de Ronde
Venen en Stichtse Vecht

Het permanent wijzigen van verkeerssituaties, definitieve situaties (belijning,
bebording en aansluitingen).

Mogelijk benodigd voor de gewijzigde verkeerssituatie (inrijdbeperking /
verbod).

8 weken (mogelijke verlenging met
6 weken, 6 weken
bezwaar/beroep)
14 weken (+ 6 weken
bezwaar/beroep), bij melding:
korter

VERGUNNINGEN / PROCEDURES TYPE 1
Kaderstellend (aanvraag door opdrachtgever)
1.1

Bestemmingsplan(wijziging) / PIP

Wet Ruimtelijke Ordening

VERGUNNINGEN TYPE 2 - EINDSITUATIE
Ontwerpafhankelijk (aanvraag door opdrachtgever / aannemer)
2.1

Omgevingsvergunning: werk of
werkzaamheden uitvoeren

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

2.2

Verkeersbesluit / vergunning / ontheffing Wegenverkeerswet
(wegverkeer)

VERGUNNINGEN TYPE 3 - TIJDELIJKE SITUATIE
Uitvoeringsafhankelijk (aanvraag door aannemer)

Provincie Utrecht - N201 Toekomstvast
(fase 1) Memorandum Toelichting op
verschillen in uitgangspunten onderzoeken
20 november 2018
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1 Inleiding
In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd omtrent de het programma
Toekomst N201 waarin er wordt gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de N201. Als gevolg
van wijzigingen van inzicht of het veranderen van aannames zitten er tussen de diverse
onderzoeken soms verschillen. Dit memorandum levert een toelichting op de verschillen in
uitgangspunten van de onderzoeken.

2 Uitgangspunten onderzoeken per denkrichting
Om deze verschillen goed te duiden wordt in dit hoofdstuk per denkrichting aangegeven wat de
belangrijkste uitgangspunten zijn die gehanteerd zijn. De uitgangspunten zijn in een tabel
weergegeven en worden ondersteund door een begeleidende tekst. Hierin wordt kort toegelicht
waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn en aannames zijn gedaan. Daarbij geven de keuzes en
aannames voldoende inzicht om de vier denkrichtingen goed onderling te kunnen vergelijken. In
fase 2 wordt bij de verdere uitwerking het ontwerp op alle aspecten getoetst en beoordeeld zodat
alle effecten goed in beeld zijn
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Denkrichting 1: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 100 km/u

Figuur 2.1 Tracé van denkrichting 1
Tabel 2.1 Weergave uitgangspunten per onderzoek voor denkrichting 1

2de aquaduct
Uithoorn
2x2
Grote strekking

Verkeersmodel

MKBA
-light

Verkeersanalyse

Milieueffecten

Ontwerp

Kosten

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kleine strekking
Samenvoegen
aansluitingen
2e brug ARkanaal

X

In de rapportage van het verkeersmodel (door RH DHV) is nog niet op kruispuntniveau gekeken
naar de verkeersafwikkeling. Uitgangspunt bij de uitwerkingen is dat alle kruisingen ongelijkvloers
worden uitgevoerd met uitzondering van de aansluitingen van de toe- en afritten van de A2.
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Bij het opstellen van het ontwerp is nader gekeken naar het aantal kruisingen en dit is
teruggebracht omdat er anders op zeer korte afstand teveel aansluitingen ontstonden. Op basis
van expert judgement zijn de intensiteiten uit het verkeersmodel toebedeeld aan de diverse
aansluitingen en vervolgens meegenomen in de diverse onderzoeken.

2.2

Denkrichting 2: 2x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u

Figuur 2.2 Tracé van denkrichting 2
Tabel 2.2 Weergave uitgangspunten per onderzoek voor denkrichting 2
Verkeersmodel

2de aquaduct

MKBA-

Verkeers-

Milieu-

light

analyse

effecten

X

Ontwerp

Kosten

X

X

Uithoorn
2x2

X

X

X

X

X

X

Grote strekking

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kleine strekking
2e brug ARkanaal
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In de rapportage van het verkeersmodel (door RH DHV) is de huidige wegversmalling van 2x2
naar 1x2 bij het aquaduct bij Uithoorn als uitgangspunt gehanteerd. Dit is ook zo aangehouden in
de verkeersanalyse en bij de bepaling van de milieu-effecten. In het totale wegbeeld bij een 2x2 is
deze versmalling van de weg op één locatie echter niet direct de meest logische keuze.
Bij het bepalen van de kosten en het maken van het ontwerp is derhalve uitgegaan van een 2de
aquaduct omdat op termijn een aanpassing van 2x2 naar 1x2 ter plaatse van het aquaduct een
logische keuze is bij een volledig 2x2 traject tussen A4 en A27. In de MKBA zijn de kosten
overgenomen en daarmee is ook in de MKBA uitgegaan van een 2de aquaduct.

2.3

Denkrichting 3: 1x2 rijstroken met maximum snelheid 80 km/u en
oplossen knelpunten

Figuur 2.3 Tracé van denkrichting 3
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Tabel 2.3 Weergave uitgangspunten per onderzoek voor denkrichting 3
Verkeersmodel

MKBA-

Verkeers-

Milieu-

light

analyse

effecten

Ontwerp

Kosten

2de aquaduct
Uithoorn
Grote strekking

X

Kleine strekking
2x2 tussen A2 en

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N402
2x2 tussen A2 en
N523
2e brug AR-kanaal

X

X

X

X

Denkrichting 3 gaat grotendeels uit van het huidige 1x2 profiel. In het verkeersmodel is men
uitgegaan van de grote strekking bij Mijdrecht, echter gezien de insteek van Denkrichting 3 waarbij
knelpunten oplossen de insteek is, is ervoor gekozen om toch uit te gaan van de kleine strekking
bij het bepalen van de milieu-effecten en voor het ontwerp en kosten. Daarbij wordt bij Mijdrecht
de S-bocht rechtgetrokken. De verkeerscijfers zijn hier naar vertaald ten behoeve van de
milieuberekeningen. Omdat in het verkeersmodel gerekend is met een 2x2 tussen de A2 en de
N402 en de bestaande brug over het Amsterdam Rijnkanaal geschikt is voor 1x2 is in alle
onderzoeken uitgegaan van een nieuwe brug over het Amsterdam Rijnkanaal. Indien, bij verdere
studie, blijkt dat de 2x2 niet nodig is tot aan de N402 dan kan dit tot een behoorlijke besparing
leiden. In het ontwerp en de kosten is ervan uitgegaan dat ook het stuk tussen N402 en N523 als
2x2 wordt ingericht. Daarbij is verder gewerkt op basis van eerdere globale uitwerkingen waarbij
aannames in het ontwerp gelijk zijn gehouden. Gezien de conclusies ten aanzien van de
noodzaak van 2x2 lijkt dit niet reëel en werkt het kostenverhogend, zonder dat het positief
bijdraagt. Naar verwachting wordt dit bij een vervolguitwerking voor denkrichting 3 dan ook niet
verder meegenomen.
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Denkrichting 4 : afwaarderen weg met fysieke wegafsluitingen

Figuur 2.4 Tracé van denkrichting 4
Tabel 2.4 Weergave uitgangspunten per onderzoek voor denkrichting 4
Verkeersmodel

2 blokkades

X

80 km/u

X

60 km/u

MKBA-

Verkeers-

Milieu-

light

analyse

effecten

X

X

X

X

X

X

Ontwerp

Kosten

X

X

X

X

In Denkrichting 4 is verkeerskundig, en daarmee ook in de milieu-effecten (doorvertaling van
intensiteiten), uitgegaan van het aanbrengen van fysieke blokkades op de Provinciegrens op de
N201. Daarmee wordt uitwisseling tussen Utrecht en Noord-Holland via de N201 aan beide zijde
onmogelijk gemaakt en moet het doorgaande verkeer een andere route kiezen. In het ontwerp,
kosten en in de MKBA is er daarnaast ook uitgegaan van afwaardering naar 60 km/h.
Uitgangspunt daarbij is de aanleg van gelijkwaardige kruispunten en inrichting van de weg
conform een erftoegangsweg type I.
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Brondocumenten

In de bovenstaande overzichten zijn een aantal studies aangehaald. In het onderstaande
overzicht staat aangegeven onder welke kenmerken de diverse rapportages en stukken te vinden
zijn.
Tabel 2.5 Overzicht van aangehaalde studies per onderzoek
Opsteller

Datum

Kenmerk

Verkeersmodel

RH DHV

3 juli 2018

BF4886T&PRP1806210921

MKBA Light

Decisio en Twynstra
13 november 2018

R001-1266400NGW-V08-agv-NL

15 november 2018

R015-1266400NGW-V08-nda-NL

2 november 2018

Tekeningen N201-17.003-1.1.1 t/m

Gudde
Verkeersanalyse

Tauw en Goudappel
Coffeng

Milieu-effecten en

Tauw en Goudappel

kostenraming

Coffeng

Ontwerp

Tauw en Goudappel

en bijlagen

Coffeng

N201-17.003-4.4.2

3 Overige aandachtspunten
In de uitgevoerde onderzoeken is getracht om de beschikbare informatie zo goed mogelijk mee te
nemen. Er zijn echter een aantal punten die op dit moment in de onderzoeken zijn meegenomen
of op dit moment nog onvoldoende inzichtelijk te maken zijn. In dit hoofdstuk worden een aantal
punten uitgelicht die wel relevant zijn voor de N201, maar welke minder naar voren komen in alle
uitgevoerde studie.

3.1

Sluipverkeer op de N201

De N201 is een weg met een (boven)regionale stroomfunctie en deze is bedoeld om verkeer van
grotere afstanden te verwerken. Dit betekent dat er op de N201 niet zo snel sprake is van
sluipverkeer.
Een analyse van de herkomst en bestemming van het verkeer op het westelijke deel
(Vinkeveense Plassen) levert de volgende resultaten op:
N201 Vinkeveense Plassen

mvt

vracht

West van Bloemenveiling

7%

7%

Bloemenveiling (N231)

8%

16%

Oost van Bloemenveiling (N231)

85%

77%

Van alle verkeer ter hoogte van de Vinkeveense Plassen heeft 85% een herkomst of bestemming
ten westen van de N231 (Bloemenveiling Aalsmeer), 8% van alle verkeer komt van/gaat naar de
N231 en 7% heeft een verder gelegen herkomst of bestemming. Voor vrachtauto’s is het aandeel
van de N231 groter: 16%, maar dat is nog altijd veel minder dan het verkeer dat een herkomst of
bestemming ten oosten daarvan heeft (Uithoorn, Mijdrecht etc.)
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Voor het oostelijke deel is het verkeer op de N201 Angstelbrug (bij Loenersloot) geanalyseerd:
N201 Angstelbrug

mvt

vracht

Plassengebied/Loenen

46%

59%

Hilversum eo
54%
41%
Van alle autoverkeer is op de Angstelbrug een minderheid (46%) afkomstig uit het
Plassengebied/Loenen (of heeft deze bestemming). Hilversum e.o. levert meer verkeer (54%). Het
vrachtverkeer laat hier een ander beeld zien: 59% komt van/gaat naar het dichterbij gelegen
Plassengebied/Loenen en de verderweg gelegen herkomst- en bestemmingsgebieden (Hilversum
eo) zijn hier in de minderheid (41%).

3.2

Is het haalbaar de N201 af te waarderen naar 60 km/u?

In sommige gevallen worden provinciale wegen afgewaardeerd naar 60 km/u. Dit kan worden
overwogen als:


De intensiteit op de betreffende weg laag is (bij voorkeur maximaal 6.000 mvt/etmaal) en er



landbouwverkeer op de weg moet worden toegelaten
Er sprake is van te weinig ruimte om afzonderlijke fietspaden te maken (bijvoorbeeld N228
tussen Oudewater en Montfoort, waar fietsstroken liggen)

 Er sprake is van veel erfaansluitingen
Doel van deze maatregel op de N201 is om minder verkeer van de weg gebruik te laten maken en
een grotere mate van veiligheid te bereiken. Vingeroefeningen hebben geleerd dat de
etmaalintensiteit op de N201 bij een snelheid van 60 km/u nog altijd circa 20.000 mvt is. Dit is
10% a 20% minder dan in de huidige situatie. Een deel van het verkeer zal gebruik gaan maken
van parallelle lokale wegen, wat onwenselijk is uit overwegingen van leefbaarheid en veiligheid.
Er is op de N201 wel sprake van afzonderlijke fietspaden en hoge intensiteiten en er zijn een
beperkt aantal erfaansluitingen die direct op de weg uitkomen. Dit betekent dat een snelheid van
60 km/u niet passend is en hiermee als verkeersonveilig kan worden beschouwd, conform
Duurzaam Veilig (er komen grotere snelheidsverschillen). Een snelheid van 60 km/u moet blijken
uit het wegontwerp, dat betekent dat deze moet worden voorzien van een smaller profiel en
snelheidsremmende maatregelen. Dan nog lijkt een snelheid van 60 km/u niet te handhaven,
tenzij er op grote schaal snelheidscontroles worden ingevoerd, zoals bijvoorbeeld middels trajectcontroles tussen aansluitingen/kruispunten.

3.3

Zijn fysieke blokkades op de N201, zoals opgenomen in denkrichting 4,
haalbaar?

Fysieke blokkades worden wel toegepast. Veelal zijn het pollers (zakpalen) om de toegang tot
stadcentra te reguleren of om “sluipverkeer” over polderwegen tegen te gaan. In het laatste geval
is er veelal sprake van een spitsafsluiting. In de praktijk zijn de tweede type afsluitingen niet
succesvol vanwege maatschappelijke weerstand en geringe vandalismebestendigheid. Afsluiting
van een drukke provinciale weg is niet eerder toegepast.
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Voor het afsluiten van een weg moet het bevoegd gezag (in dit geval Gedeputeerde Staten) een
verkeersbesluit nemen en daarin de diverse belangen afwegen; waaronder bereikbaarheid,
leefbaarheid en verkeersveiligheid op de betreffende weg en in de omgeving. In het onderhavige
geval zou het wenselijk zijn een onderzoek te houden naar de meerwaarde die de afsluitingen
hebben voor bijvoorbeeld de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Deze kunnen vervolgens worden
afgewogen tegen effecten als beperking van de bereikbaarheid en de toename van verkeer op
omliggende wegen. Verwacht wordt dat dergelijke afsluitingen zoveel weerstand oproepen bij
omwonenden en bedrijven dat juridische procedures zullen volgen. Gezien de omvang van deze
belangen is het de vraag of een dergelijk besluit stand zal houden voor de rechter.

3.4

Wat is het doel en de functie van de diverse (snel)wegen in de
omgeving?

In de sturingsvisie Dynamisch Verkeersmodel Midden-Nederland zijn de functies en de prioriteiten
van de diverse wegen in onderlinge samenhang vastgesteld. In deze visie krijgt de N201 de één
na hoogste functie: een regionale verbindingsweg. Het prioriteitsniveau geeft aan hoe belangrijk
het is om de doorstroming te garanderen. Deze ligt voor de N201 op niveau 4.
De N201 is dus bedoeld om te verbinden en is een schakel tussen verschillende regio’s: Schiphol
– Aalsmeer/Uithoorn – De Ronde Venen – omgeving Loosdrechtse plassen – Hilversum en
omgeving. Daarnaast heeft de N201 een belangrijke functie om verkeer tussen de regio’s en de
snelwegen A4, A2 en A27 te verwerken.
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Figuur 3.1 Boven: Weergave functies voor diverse wegen conform sturingsvisie Dynamisch Verkeersmodel
Midden-Nederland. De N201 is de functie regionale verbindingsweg (groen) toegekend. Beneden: weergave
prioriteitsniveau. De N201 is de prioriteitsniveau 4 (paars) toegekend
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Waarom zijn de alternatieven voor OV en fiets niet meegenomen in de
denkrichtingen en daarmee ook niet in de studie?

Voor OV en fiets zijn aparte onderzoeksrapporten opgesteld naar de potenties in het gebied voor
deze vervoerwijzen. De daarin aangedragen maatregelen kunnen in principe worden
gecombineerd met alle denkrichtingen, maar dit vergt wel een nadere uitwerking.
Voorbeelden daarvan zijn: welke lijnvoering voor het openbaar vervoer zijn er mogelijk in
denkrichting 1 (beperking aantal aansluitingen en ongelijkvloerse kruisingen) en op welke
kruispunten is het in de denkrichtingen wenselijk (of noodzakelijk) om onderdoorgangen (tunnels)
voor de fiets te realiseren?

3.7

Ondertunneling Vinkeveen

Er komen veel vragen uit de omgeving naar de mogelijkheid van een tunnel bij Vinkeveen. Een
tunnel bij Vinkeveen is echter een zeer kostbare aangelegenheid. Op basis van een zeer grove
inschatting qua afmetingen enz. en op basis van kentallen is een tunnel over 1,5 kilometer lengte
(incl. hellingbanen) voor een 2x2 weg ingeschat op 225 miljoen euro excl BTW.
De impact van een tunnel is echter zeer groot, namelijk:



Een tunnel heeft een groot ruimtegebruik
De toe- en afritten moeten in het verlengde van de tunnelbak worden aangebracht, dit vergt



veel ruimte
Belangrijk aandachtspunt is de kruising van de watergang ten westen van Vinkeveen, ook
dient er specifiek aandacht besteed te worden aan de veiligheid van verschillende polders en



dijkringen. Eventueel dient ter plaatse van deze watergang een aquaduct gemaakt te worden
Veel risico tijdens de aanleg als gevolg van hoge grondwaterstand, zeer slechte draagkracht
van de ondergrond (veen), bestaande bebouwing



Veel overlast tijdens de aanleg, duurt lang en mogelijk ook geen verkeer mogelijk over de
N201 gedurende een lange periode. Overlast voor de omgeving is ook groot. Niet alleen
Oost/West, maar ook de Noord/Zuid-verbinding is gedurende de aanleg sterk verhinderd



Over het totale tunneltracé is geen uitwisseling van verkeer mogelijk. De aansluitingen van
Vinkeveen worden dan ook op grotere afstand van Vinkeveen gemaakt waarvoor extra
infrastructuur noodzakelijk is en een verlegging van de verkeersstromen

3.8

Zijn de beleidsdoelstellingen van de provincie Utrecht realistisch?

De provincie Utrecht hanteert als streefwaarde voor de reistijd op de N201 een verhouding tussen
de reistijd in de spits en die daarbuiten een verhouding van maximaal 2. In de Mobiliteitsvisie 2014
- 2028 is nog sprake van een verhouding van 1,5. Het blijkt dat de reistijdverhouding van 2 weinig
selectief is en reeds optreedt terwijl er ook de nodige knelpunten in de doorstroming zijn. Voorts
heeft de provincie Utrecht (nog) geen beleid geformuleerd waaraan de functie van een weg kan
worden getoetst:


Wat is doorgaand verkeer?



Hoeveel doorgaand verkeer zou er over een weg als de N201 mogen rijden?
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4 Vervolgproces
Bij elke denkrichting zijn aanbevelingen opgesteld om te komen tot een verbetering van de
betreffende denkrichting. Van Provinciale Staten wordt gevraagd een keuze op hoofdlijnen te
maken voor één van de denkrichtingen. Vervolgens wordt deze denkrichting in fase 2 nader
uitgewerkt samen met de omgeving (in de vorm van werkateliers).
Daarbij spelen de volgende vraagpunten een rol:
 Welke knelpunten zijn er gesignaleerd voor de gekozen denkrichting (bijvoorbeeld


geluidhinder Vinkeveen en verkeersafwikkeling aansluiting A2)?
Welke oplossingen zijn denkbaar voor de gesignaleerde knelpunten (bijvoorbeeld afscherming



bij Vinkeveen of verdiepte ligging)?
Hoe zien de betreffende oplossingen eruit en wat zijn de consequenties daarvan
(verkeerskundig, milieukundig, landschap, investeringen etc.)? Dit zal meegenomen worden in



de uit te voeren onderzoeken
Welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken voor de opwaardering van de te kiezen
variant?
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