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I. Inleiding 

1. Op 16 maart 1977 ontv ing de Raad ter advisering het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer deel a, het bele idsvoornemen (verder aan te duiden als 
het SVV). Het SVV door loopt de procedure voor planologische kernbeslissin-
gen. De organisat ie en verwerking van de daarbi j behorende inspraak heb-
ben de Raad van de Waterstaat en de Raad van Advies voor de Ruimtel i jke 
Ordening gezamenli jk verzorgd. De uiteindeli jke neerslag daarvan, het rap-
port «hoofdl i jnen uit de inspraak», is medio 1978 vastgesteld en gepubl iceerd 
als deel b van het SVV1. Beide raden hebben inmiddels ook de gevraagde ad-
viezen ui tgebracht. Deze zijn als deel c van het SVV verschenen2 . 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening is in zijn advies evenwel 
niet ingegaan op de concrete onderdelen van de in het bele idsvoornemen 
neergelegde hoofdinfrastructuur. Reeds binnen de door de Regering gehul -
digde opvat t ing, dat een structuurschema pr imair moet worden beschouwd 
als (indicatief) p lanningsinst rument voor de lange te rmi jn , was volgens de 
Raad sprake van onvo ldoende onderbouwing van de opgenomen projecten. 
«Het wel l icht grootste bezwaar dat men tegen het schema dan ook kan heb-
ben, is, dat niet is duidel i jk gemaakt waarom de gepresenteerde werken naar 
de opvat t ing van de Regering het beste an twoord zijn op actuele en poten-
tiële infrastructurele knelpunten en welke alternatieven daarbij zijn overwo-
gen, al ternat ieven qua vervoerwijze zowel als alternatieve werken voor een 
bepaalde (vervoer)modal i tei t . Daarmee zijn deze werken slecht bespreek-
baar geworden ; men is gedwongen tot een zelfde pragmat isme. De struc-
tuur van de netten en de erachter l iggende f i losof ieën, reden om niet slechts 
tracéprocedures voor afzonderli jke projecten te houden, zijn in het schema 
nauweli jks herkenbaar» (SVV-advies, par. 111.13). Dit bezwaar gold nog in 
versterkte mate, omdat volgens de opvat t ing van de Raad een structuursche-
ma in beginsel niet slechts indicatieve betekenis behoort te hebben, maar 
moet worden gezien als een eerste stap in een gefaseerde bes lu i tvorming, 
waaraan reeds consequenties in termen van rechtsgevolgen verbonden 
moeten kunnen worden . Op de daardoor noodzakeli jkerwijs verdergaande 
belangenafweging per project, kon de reeds beperkte onderbouwing van de 
projecten in het SVV niet voldoende worden toegesneden. De Raad kwam 
dan ook - in str i jd met z'n meer algemene opvat t ingen over de gewenste be-
stuurl i jk- jur idische betekenis van een structuurschema - t o t de conclusie, 
dat vooralsnog «tot een bestuurl i jk gezien betrekkelijke vr i jb l i jvendheid van 
de uitspraken in de pkb moet worden geadviseerd» (SVV-advies, samenvat-
t ing par. 25). Die conclusie gold ook voor de projecten. 

2. Reeds bij de vaststel l ing van zijn advies over het SVV hield de Raad re-
kening met de mogel i jkheid, dat enige voor de zo gewenste nadere toetsing 
van projecten noodzakeli jke informat ie alsnog op korte termi jn beschikbaar 
zou kunnen komen. Ook achtte de Raad het denkbaar, dat hergroepering en 
nadere analyse van reeds beschikbare in format ie, waarvoor de t i jd tot dan 
toe had ontbroken, alsnog mogel i jkheden zouden openen voor een oordeel 
over de afzonderli jke projecten (zie SVV-advies par. IV 46). 

De Raad verzocht dan ook de Regering om pogingen tot een nadere toet-
sing te ondernemen. Een soortgeli jk verzoek deed de Raad aan zijn Commis-
sie Verkeer en Vervoer. Daarbij legde hij bi jzondere nadruk op de voor een 
structuurschema zo wezenli jke samenhangende beschouwing van de pro-
jecten. Voorts werd de wens geuit een eventuele nadere beoordel ing van de 

' zitting 1978-1979 14 390, nrs. 4 en 5. projecten tot stand te doen komen in samenwerk ing met de Raad van de Wa-
2 Zitting 1978-1979,14390, nrs. 6en 7. terstaat en zijn Commissie van Overleg voor de Wegen. 
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Wat betreft dit laatste moet worden opgemerkt dat het (wederom) niet 
mogelijk is gebleken de gewenste samenwerking tot stand te brengen. De 
opvatting van de Raad van de Waterstaat omtrent de wenselijke (beperkte) 
betekenis van een structuurschema voor de totale besluitvorming is daaraan 
ongetwijfeld mede debet. In zijn optiek bestaat er immers ten aanzien van de 
concrete projecten in de fase van het structuurschema slechts behoefte aan 
een marginale toetsing, hetgeen er in de praktijk toe heeft geleid, dat de tota-
liteit van met name het ontwerp-hoofdwegennet qua opzet feitelijk niet ter 
discussie is gesteld; de Raad van de Waterstaat heeft zich in hoofdzaak be-
perkt tot enkele opmerkingen over de fasering en de uitvoeringswijze van 
enkele projecten. 

3. Het thans voorliggende aanvullend advies is het resultaat van vorenbe-
doeld verzoek aan de Commissie Verkeer en Vervoer. Geplaatst voor in 
hoofdzaak het probleem, dat 

a. over de aanvaardbaarheid en noodzaak van, alsmede alternatieven 
voor de in het SVV opgenomen projecten onvoldoende informatie in het 
structuurschema is aangedragen en 

b. de projecten door gebrek aan achtergrond en samenhang op basis van 
het SVV onvoldoende bespreekbaarwaren, heeft de commissie zich ener-
zijds beijverd optimaal gebruik te maken van in én buiten het SVV reeds be-
schikbare informatie en anderzijds getracht te komen tot een zodanige orde-
ning van het complexe geheel van de vele verbindingen, dat een geringer 
aantal discussiepunten in de vervoersnetten naar voren kwam. Wat betreft 
dit laatste is echter essentiëler, dat met deze discussiepunten veelal de struc-
tuur van een samenstel van verbindingen ter discussie wordt gesteld, het-
geen wezenlijk voor de benaderingswijze in een structuurschema moet wor-
den geacht. 

De activiteiten van de commissie zijn nu concreet gericht geweest op 
achtereenvolgens een systematische selectie van discussiepunten en de 
daarvoor denkbare zogenaamde structuur- en trajectvarianten3 voor de we-
gen en de overwogen verbindingen voor de spoorwegen en op een toetsing 
van deze alternatieven aan criteria, welke reeds in algemene termen in het 
hoofdadvieswaren opgenomen. 

Wat betreft de selectie van discussiepunten zou de Raad, onder verwijzing 
naar de bijlagen A t/m D, kortweg willen opmerken, dat vooral de toekomsti-
ge structuur van het ruimtegebruik- voor zover af te leiden uit met name de 
Verstedelijkingsnota - daarbij een bepalende rol heeft gespeeld. Aan dat 
ruimtegebruik is een betrekkelijke maximalistisch patroon van hoofdverbin-
dingen ontleend, alsmede een differentiatie van de in beginsel gewenste 
kwaliteit van die verbindingen. Dat patroon is geconfronteerd met het pa-
troon van kwalitatief passende verbindingen die reeds aanwezig zijn of in 
een vergevorderd stadium van voorbereiding verkeren en die derhalve als 
betrekkelijk vanzelfsprekende hoofdverbinding kunnen worden beschouwd. 
Daarna bleef een aantal zones in de vervoersnetten over, waarbinnen hoofd-
verbindingen op grond van het toekomstige verstedelijkingspatroon ge-
wenst lijken, maar waarvoor niet zonder meer een verbinding of een stelsel 
van verbindingen voor de hand liggend kan worden beschouwd. Deze zones 
vormen evenzovele discussiepunten. 

De verdere gedachtenvorming betreffende de gewenste netstructuur per 
discussiepunt is geleid via de ontwikkeling van denkbare structuur- en tra-
jectvarianten resp. overwogen verbindingen, die aan enige criteria getoetst 
zouden kunnen worden. Bij de ontwikkeling van deze alternatieven is hoofd-
zakelijk gebruik gemaakt van meer of minder recente wegenplannen van Rijk 
en provincies, inspraak en schriftelijke bijdragen ten behoeve van bestuurlijk 
overleg over het SVV, enkele streekplannen en plannen die van belang 
zijn voor de ontwikkeling van het stelsel van internationale hoofdverbindin-
gen. 

Op deze wijze kon worden ingespeeld op de specifieke geografische ken-
3 Zie bijlage K. nis van de opstellers van dit materiaal. 
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De Raad merkt op, dat deze werkwi jze in een aantal situaties tot sterk van 
het ontwerp-hoofdwegennet en het ontwerp-spoorwegennet afwijkende al-
ternatieve netstructuren heeft geleid en soms zelfs tot structuren die, voor 
zover hem bekend niet eerder in overweging zijn genomen. Daarbij sluit hij 
geenszins uit, dat in een aantal gevallen wel l icht van de presentatie van be-
paalde structuur- en trajectvarianten zou zijn afgezien wanneer méér infor-
matie voorhanden was geweest. Niet temin word t met een zekere overschri j-
d ing van de grenzen waarbinnnen de discussies over verkeers- en vervoer-
projecten zich doorgaans voltrekken, gestalte gegeven aan de juist in het ka-
der van een Structuurschema Verkeer en Vervoer zo noodzakelijke kritische 
bezinning op de basisstructuur van waarui t het vervoersinfrastructuurbeleid 
de komende jaren gevoerd zal gaan worden . Een dergeli jke bezinning op de 
infrastructurele neerslag van een bepaald sectorbeleid acht de Raad in z'n al-
gemeenheid nadrukkelijk een taak van een structuurschema. Met het uit-
brengen van dit aanvul lend advies beoogt de Raad dan ook vooral een werk-
wijze te etaleren, die hopeli jk ook bij andere structuurschema's tot meer be-
spreekbare beleidsvoornemens zal leiden. 

Dat neemt niet weg , dat dit aanvul lend advies tevens gericht is geweest op 
vervul l ing van de beleidsadviserende taak van de Raad met betrekking tot de 
planologische kernbeslissing in het SVV, waarvan de projecten deel ui tma-
ken. Als laatste stap van de in het voorgaande geschetste werkwi jze is daar-
voor met name de toetsing van de ontwikkelde alternatieven van belang. 
Juist bij deze toetsing vormt het gebrek aan informat ie een belangri jke han-
dicap. Vooral het voor een voldoende evenwicht ige, meer kwantitat ieve be-
nadering noodzakelijke basismateriaal is in onvoldoende mate beschikbaar. 
De Raad verheelt echter niet, dat een meer gedetail leerde en gekwantif iceer-
de toetsing ook meer in het algemeen binnen de raadsadvisering moeil i jk te 
realiseren zou zijn. De ten aanzien van de projecten in de hoofdstukken III en 
IV te trekken conclusies ware dan ook met nadruk te beschouwen als voorlo-
pige inzichten. Dit komt ook in de gekozen formuler ing tot u i t ing. In de mees-
te gevallen duiden de conclusies slechts op een onvoldoende overtuigd zijn 
van de in het SVV gemaakte keuzen en word t slechts een voorzicht ige ope-
ning gemaakt naar alternatieve structuren. Niet temin hoopt de Raad, dat dit 
aanvul lend advies de bereidheid doet ontstaan en bruikbare aanzetten levert 
voor een krit ische heroverweging van de netten. Daartoe zal in een aantal 
gevallen nader onderzoek moeten worden verricht. Genoemde heroverwe-
ging moet zich na een zo lang voorbi je vaststel l ing van het vigerende hoofd-
wegennet c.q. Rijkswegenplan ook kunnen uitstrekken tot onderdelen daar-
van. Bij eventuele afwi jking moeten echter niet alleen de inpassingsproble-
men van de nieuwe, vervangende, projecten worden overwogen, maar ook 
de mogel i jkerwi js met de opheff ing van reeds gepleegde reserveringen sa-
menhangende problemen. 

4. In de planologische kernbeslissing van het SVV worden ten aanzien 
van de volgende infrastructurele werken uitspraken gedaan: 

a. rai lverbindingen voor het lange-afstandsvervoer ( intercitynet); 
b. snelbusl i jnen voor het lange-afstandsvervoer (wat betreft dienstrege-

l ingen en presentatie een integrerend deel van het intercitynet); 
c. hoge-snelheidsspoor l i jnen; 
d. ra i lverbindingen voor het regionaal vervoer (NS-stopdiensten); 
e. ra i lverbindingen voor het stadsgewesteli jk vervoer en bouwtechnisch 

deel u i tmakend van het nationale spoorwegennet ; 
f. (stadsgewesteli jke) metro l i jnen; 
g. (stadsgewesteli jke) t raml i jnen; 
h. (stadsgewestelijke) vri je t ram- of busbanen; 
i. rai lverbindingen ten behoeve van het goederenvervoer; 
j . niet in zeehavens gelegen stations voor gecombineerd vervoer; 
k. hoofdwegen. 
De Raad merkt op, onder verwi jz ing naarde paragrafen 11.13 en IV.42 van 

het hoofdadvies, dat well icht ook andersoort ige projecten aandacht verdie-
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nen in het kader van een structuurschema. In de navolgende hoofdstukken 
van dit aanvullend advies concentreert de Raad zich echter op de railverbin-
dingen in het nationale (NS-)spoorwegennet (a, d en e) en op het hoofdwe-
gennet (k). Ten aanzien van de overige in het SVV genoemde projecten 
wordt nog het volgende opgemerkt. 

Aan de snelbuslijnen zijn - afgezien van eventuele lokale baanreservering 
- geen directe ruimtelijke consequenties verbonden. Daarom vallen ze niet 
onder de categorie project- en lokatiekeuzen waarop de aandacht van de 
raad zich thans in de eerste plaats richt. Niettemin kunnen en zullen ze in een 
enkel geval bij de navolgende beschouwingen over het spoorwegennet wor-
den betrokken, omdat ze een alternatief voor railverbindingen kunnen zijn: 
of wel voor railverbindingen die een te zware belasting voor de ruimtelijke 
structuur zouden zijn, of wel voor verbindingen waarvoor de vervoersvraag 
een railverbinding (voorlopig) niet rechtvaardigt, maar waar een hoogwaar-
dige openbaar-vervoerverbinding gewenst is. Daarbij zal wel moeten wor-
den bedacht, dat snelbussen in vergelijking met railverbindingen op over-
eenkomstige trajecten doorgaans minder aantrekkelijk zullen zijn voor de 
reiziger. Overigens is niet duidelijk wat de betekenis is van het ten aanzien 
van de snelbusdiensten in het SVV gestelde. De volgens het SVV (blz. 37) 
reeds in het spoorboekje opgenomen verbindingen, die bovendien zijn 
weergegeven op de tot de planologische kernbeslissing behorende kaart 1c, 
komen in dat boekje niet alle voor. 

Met betrekking tot de hoge-snelheidsspoorlijnen (meer dan 160 km/uur) 
heeft de Raad in het reeds uitgebrachte advies (par. IV.52) reeds gewezen op 
de samenhang ervan met ontwikkelingen in en het beleid ten aanzien van 
het Europees luchtverkeer. Daaraan kan worden toegevoegd, dat ook van de 
in het buitenland waarneembare voortgang bij de ontwikkeling van hoge-
snelheidsspoorlijnen, binnenlands een zekere autonome invloed zal kunnen 
uitgaan. In dat verband kan echter ook worden gewezen op technische mo-
gelijkheden om de hoge-snelheidstreinen binnen de Nederlandse regio met 
lagere snelheden op het bestaande spoorwegennet te laten rijden. Tevens 
rekening houdend met reacties in inspraak en bestuurlijk overleg, meent de 
Raad, dat omtrent de (internationale) noodzaak en de wenselijkheid van hoge-
snelheidsspoorlijnen nog zoveel onzekerheid bestaat, dat reservering 
van ruimte daarvoor slechts geboden en acceptabel is in situaties, waar een 
eventuele, latere realisering anders onmogelijk zou worden gemaakt. 

Over (stadsgewestelijke) metrolijnen, tramlijnen en vrije tram- ofbusba-
nen heeft de Raad in het reeds uitgebrachte advies (par. 50) opgemerkt, dat 
ter bepaling van de aan concrete projecten te verbinden rechtsgevolgen een 
belangenafweging is vereist, die primair op regionaal en lokaal niveau dient 
plaats te vinden. Geconstateerd werd voorts, dat het Rijk volgens de thans 
geldende regelingen weliswaar financieel direct bij deze projecten betrokken 
is, maar dat de marginale financiële toetsing van het in het SVV gepresen-
teerde beleid niet toestaat, dat aan de vermelding van concrete projecten 
méér dan indicatieve betekenis wordt toegekend. Ook niét in het SVV vermel-
de projecten zouden, zo stelde de Raad, zo nodig in overweging moeten kun-
nen worden genomen. Overigens dient hier eveneens te worden gememo-
reerd, dat de Raad vorenbedoelde «thans geldende regelingen» met betrek-
king tot de financiering van het openbaar vervoer in zijn advies over het SVV 

(par. 11.10) onvoldoende ruimte vond bieden aan de lagere overheden « 
om geïntegreerd in het kader van de eigen verkeers- en vervoerplanning een 
kwaliteitsniveau te bepalen». Mede om die reden ging de Raad er dan ook 
vanuit dat het Rijk zich - zéker in het kader van een structuurschema - veel-
eer zou moeten uitspreken in normatieve, taakstellende zin dan door de ver-
melding van concrete projecten (zie ook par. IV.51 van het SVV-advies). Deze 
lijn is in dit aanvullend advies ook gevolgd. 

Over het railnet voor het goederenvervoer heeft de Raad in zijn advies over 
het SVV opgemerkt, dat het SVV te dien aanzien slechts een signalerings-
functie kan hebben. De Raad was van mening, dat op de behoefte aan nieu-
we goederenraillijnen flexibeler moet kunnen worden ingespeeld dan met 
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een l imitat ieve vermeld ing van rail l i jnen in de pkb mogel i jk zou zijn (SVV-ad-
vies par. IV.45 en IV.53). Overigens merkte de Raad op, dat de betekenis die 
de Regering zelf aan de opgenomen goederenrai l l i jnen (kaart 1a van het 
SVV) hecht, onduidel i jk is, evenals de grondslag van het gepresenteerde net. 
Zo vraagt de Raad zich af, waarom de Schiphol l i jn en de eventueel naar Gro-
ningen doorgetrokken lijn Amsterdam-A lmere-Le lys tad niet in het net van 
goederenspoor l i jnen zijn opgenomen. In zijn a lgemeenheid zou de Raad er-
voor wi l len pleiten spoorwegen voor het reizigersvervoer óók toegankeli jk te 
maken voor goederenvervoer. Dit zal derhalve in beginsel óók moeten gelden 
voor spoorl i jnen die onder invloed van o.a. dit advies (hoofdstuk IV) eventu-
eel aan het spoorwegennet voor reizigersvervoer zullen worden toegevoegd. 
Daarnaast is naar de mening van de Raad van belang, dat bij de vaststell ing 
van een spoorwegennet voor goederenvervoer rekenschap word t gegeven 
van het feit, dat bij baanvakblokkering met name het goederenvervoer ern-
stig zal stagneren wanneer geen alternatieve route mogel i jk is; overslag op 
een ander vervoermiddel is gedurende een rit immers zeer bezwaarlijk. 

Ten slotte heeft de Raad ook met betrekking tot de in het SVV opgenomen 
stations voor gecombineerd vervoer (buiten de zeehavens) opgemerkt, dat 
het SVV te dien aanzien slechts een signaler ingsfunct ie kan hebben, dat w i l 
zeggen dat in de verdere ui twerking van het sectorbeleid de aandacht zich in 
eerste instantie zal richten op de in de pkb vermelde projecten (SVV-advies, 
par. IV.45 en IV.53). Meer in het algemeen zouden echter ook andere zwaar-
tepunten van economische bedri jv igheid voor aanwijzing in aanmerking 
moeten kunnen komen. 

5. De Raad is er zich van bewust, dat de relatief ruime aandacht die het 
spoorwegennet en - als gevolg van de vele problematische kanten daaraan 
- vooral het hoofdwegennet in dit aanvul lend advies hebben gekregen, de 
indruk kan wekken, dat niet langer gehecht word t aan een geïntegreerde be-
nadering van het verkeers- en vervoerbeleid. Ook kan de indruk ontstaan, 
dat de Raad thans minder gewicht toekent aan de belangen, die hem in zijn 
advies over het SVV hebben gebracht tot een betrekkelijk restrictieve bena-
der ing van het autogebruik, beperking van de toename van verplaatsingsaf-
standen en verschuiving van tendensen in het voertuigkeuzeverdrag ten 
gunste van openbaar vervoer en fiets. De Raad w i l echter nadrukkelijk stel-
len, dat de in het SVV-advies gegeven visie op het gewenste «beleid in grote 
l i jnen» (hoofdstuk IV. B) en de vertal ing daarvan naar hoofdzakeli jk de kwal i-
tat ieve aspecten van de pkb (IV. C) óók de grondslag van navolgende be-
schouwingen over hoofdwegen en spoorwegen zijn geweest. Het voor dit 
aanvul lend advies gekozen object van advisering impliceert een zeer partiële 
vertal ing van die beleidsvisie van de Raad en komt daarvoor derhalve niet in 
de plaats. Gezien de beleidsaccenten in het eerder uitgebrachte advies over 
het SVV, moet zelfs worden gesteld, dat juist de meer «positief» sturende 
elementen van de beleidsvisie van de Raad door deze partiële vertal ing in dit 
aanvul lend advies onbesproken zijn gebleven. Het gaat daarbij vooral om 
het streven naar verbeter ing van de kwaliteit van het openbaar vervoer, met 
als sleutelbegrippen verhoging van de gemiddelde ri jsnelheid van de voer-
tu igen, verbetering van het voor- en natransport en het mede daartoe beter 
op elkaar afstemmen van de verschil lende openbaar- vervoerdeelsystemen 
(zie SVV-advies par. Iv.16). De infrastructurele vertal ing daarvan dient ech-
ter vooral op stadsgewesteli jk en regionaal niveau zijn beslag te krijgen en 
hoort derhalve in zijn meest ui tgewerkte vo rm, evenals de vertal ing naar een 
uitgewerkt voorzieningenniveau en een daarop afgestemde dienstregel ing 
van dat openbaar vervoer, niet thuis in een structuurschema. 

6. De verdere opbouw van dit aanvul lend advies is nu als volgt. Hoofdstuk 
II bevat een nadere beschouwing van enige algemene aspecten van het ver-
keers- en vervoerinfrastructuurbeleid en de te dien aanzien door de Raad ge-
kozen benadering. In het bijzonder word t ingegaan op de relatie van de ge-
kozen benadering met de in het eerder uitgebrachte advies geuite wensen 
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op dit punt. De voorlopige inzichten waartoe de Raad komt met betrekking 
tot discussiepunten in het hoofdwegennet en het spoorwegennet worden 
respectievelijk in de hoofdstukken III en IV verwoord. 

De in hoofdstuk II nader te beschrijven benadering van de netten heeft de 
Commissie Verkeer en Vervoer gebracht tot analyses, die uiteindelijk ook de 
grondslag zijn geweest voor de door de Raad ontwikkelde inzichten. Om 
daarmee enerzijds het eigenlijke advies niet te belasten en anderzijds belang-
rijke representanten van de gekozen benadering, mede tegen de achter-
grond van het voorbeeldkarakter waarop in par. 3 werd gedoeld, zichtbaar te 
maken, is aan dit aanvullend advies een groot aantal bijlagen toegevoegd 
(bijlagen A, B, C, D, G, H, I, J). Daarnaast leek het de Raad zinvol de per dis-
cussiepunt wat uitvoeriger beargumenteerde conclusies in essentie samen 
te vatten voor de afzonderlijke verbindingen en te confronteren met de uit-
spraken per afzonderlijke verbinding in de pkb (bijlagen E en F). In bijlage K 
worden enkele voor dit aanvullend advies essentiële begrippen verklaard en 
gedefinieerd. Bijlage L geeft ten slotte de samenstelling van de Commissie 
Verkeer en Vervoer. 
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II. Algemene aspecten van het 
verkeers- en 
vervoerinfrastructuurbeleid 

1. In zijn advies over het SVV heeft de Raad een sturend verkeers- en ver-
voerbeleid bepleit. Bij het ontwikkelen daarvan zou naar de mening van de 
Raad juist in het kader van een structuurschema rekening moeten worden 
gehouden met de wisselwerking met het ruimtel i jk beleid (daaronder begre-
pen het streven naar beperking van de groei van verplaatsingsafstanden). 
Daarnaast zou het verkeers- en vervoerbeleid gericht dienen te zijn op het 
scheppen van goede verplaats ingsmogel i jkheden voor een ieder en het be-
vorderen van een maatschappeli jk opt imale realisatie van de verplaatsings-
behoefte. De Raad kwam tot de conclusie, dat daartoe het verkeers- en ver-
voerbele id (in globale zin) een remmende invloed zou moeten hebben op 
het proces van voortgaande ruimtel i jke schaalvergrot ing in activi teitenpa-
t ronen. De expansiemogel i jkheden van het tbt nu toe vooral voor die schaal-
vergrot ing medeverantwoordel i jke autogebruik zouden daarom beperkt 
moeten worden . De gewenste ombu ig ing van tendenties in het voertu igkeu-
zegedrag ten gunste van openbaar vervoer en langzaam verkeer zou ener-
zijds nagestreefd moeten worden door vooral verbeter ing van de kwaliteit 
van het openbaar vervoer, de gebruiksmogel i jkheden daarvan en het schep-
pen van gunst ige voorwaarden voor het gebruik van de (brom)f iets. Ander-
zijds zouden de gebruiksmogel i jkheden van de autoverkeersvoorzieningen, 
naar en plaats gedif ferent ieerd dienen te worden . 

Afhankel i jk van de situatie werd daarbi j aan voorzieningen voor zowel r i j-
dend als st i lstaand verkeer gedacht. Van de te nemen maatregelen zou naar 
de mening van een meerderheid van de Raad ook het (bewust) achterwege 
laten van maatregelen ter vergrot ing van wegcapaciteit deel moeten kunnen 
u i tmaken, al bestond een duideli jke voorkeur voor het zoveel mogel i jk regu-
leren met meer genuanceerd werkende instrumenten. Een minderheid acht-
te verkeersstagnatie als beleidsinstrument in beginsel niet aanvaardbaar. De 
bet rouwbaarheid van het verkeers- en vervoersysteem voor met name het 
bedr i j fsmat ig autoverkeer, zou er te zeer door worden aangetast. Bovendien 
was de minderhe id opt imist ischer over de effectiviteit van de meer genuan-
ceerd werkende instrumenten (SVV-advies, par. IV.14 t /m 20). 

2. Naast deze beleidsinhoudeli jke benadering van het SVV hebben ook de 
meer bestuurl i jk- juridische aspecten ervan in het raadsadvies ru ime aan-
dacht gekregen. De Raad zag en ziet een structuurschema als een eerste stap 
in een gefaseerd beslu i tvormingsproces met betrekking tot de ruimtel i jke 
voorwaarden voor een bepaald sectorbeleid. Uitspraken over projecten, met 
de daaraan verbonden ruimtel i jke gevolgen, zijn bij uitstek geschikt o m te la-
ten zien of en in hoeverre een structuurschema zo'n stap is. Met name de 
aan projecten verbonden consequenties in de sfeer van p lanning, (grond)be-
s temming , inr icht ing en beheer zullen tot ui tdrukking kunnen brengen in 
welke mate het structuurschema beslissend is. Naast consequenties in de 
planningsfeer (het structuurschema als grenstel lend kader voor het in gang 
zetten van sectorale ui twerkingsprocedures) hecht de Raad juist in een struc-
tuurschema aan consequenties of «rechtsgevolgen» in de bestemmings-
sfeer. Afhankeli jk van : 

a. het niveau waarop de verantwoordel i jkheid voor de ui tvoer ing of het 
zwaartepunt voor de coördinatie behoort te l iggen, 
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b. de vraag of een afweging van belangen en (o.a. financiële) mogelijkhe-
den heeft plaatsgevonden, 

c. de mate waarin het project past in een taakstellend beleid, 
d. het tijdstip van eventuele uitvoering, 
e. de meer of minder grote beperktheid van ruimtelijke mogelijkheden 

voor het project, 
zouden deze rechtsgevolgen gedifferentieerd moeten worden in verschillen-
de graden van hardheid (SVV-advies par. 11.9). 

3. Tegen de achtergrond van zijn beleidsvisie op de aan de orde zijnde 
sector en met het oog op uitspraken over projecten, zoveel mogelijk ook in 
termen van uiteenlopende rechtsgevolgen in de bestemmingssfeer, achtte 
de Raad in zijn advies over het SVV een nadere toetsing van de projecten ge-
wenst en wel aan de volgende globale criteria (SVV-advies par. IV.46): 

«A. criteria betreffende de «schaal» van het project: het niveau van de 
verantwoordelijkheid voor de realisatie of het zwaartepunt voor de coördi-
natie dient vérgaande bemoeienis van de rijksoverheid te rechtvaardigen; 
het zal veelal moeten gaan om verbindingen tussen landsdelen of tussen 
concentraties van bedrijvigheid van duidelijk bovenregionale betekenis; 

B. criteria die de maatschappelijke voordelen van een project tot uitdruk-
king brengen: 

a. behoefte aan additionele capaciteit, mede in relatie tot de kwaliteit (van 
bij voorbeeld verkeersafwikkeling); 

b. ondersteuning van de totstandkoming van structuren die in hetfacet-
beleid worden nagestreefd (w.o. het verstedelijkingsbeleid, spreidingsbe-
leid, regionaal sociaal-economisch beleid); 

c. ondersteuning van het streven naar bepaalde structuurkenmerken van 
het verkeers- en vervoersysteem (met name het voertuigkeuzegedrag en de 
vervoerdistributie); 

d. bijdrage aan verhoging van de leefbaarheid en de veiligheid in be-
staande situaties; 

C. criteria die de maatschappelijke nadelen van een project tot uitdruk-
king brengen: 

a. stimulans voor het ontstaan van structuren die juist in het facetbeleid 
worden afgewezen (suburbanisatie, te grote overloop, e.d.); 

b. stimulans voor een ongewenste structuur van het verkeers- en vervoer-
systeem (bij voorbeeld een uit oogpunt van opvangcapaciteit van steden te 
grote nadruk op autogebruik in en om die steden); 

c. directe inbreuk op bestaande ruimtelijke structuren (w.o. ook een te ge-
ringe bundeling van lijnvormige infrastructuur)». 

Daarnaast zou de totaliteit van de projecten getoetst moeten worden aan 
de financiële mogelijkheden. Dit zal immers inzicht geven in de termijn 
waarop mogelijkerwijs aan de uitvoering van bepaalde werken gedacht zou 
kunnen worden, hetgeen ook voor uitspraken over gewenste rechtsgevol-
gen in de bestemmingssfeer van belang moet worden geacht. 

4. Tegen de achtergrond van de in paragraaf 1.3 genoemde problemen en 
de daar geschetste benaderingswijze zal het duidelijk zijn, dat een afzonder-
lijke toetsing van alle (denkbare) projecten aan alle in de vorige paragraaf 
aangeduide criteria niet mogelijk en - in verband met de zo gewenste sa-
menhangende beschouwing van de projecten - tot op zekere hoogte ook on-
gewenst was. De door middel van de criteria expliciet gemaakte aspecten, 
die bij de toetsing van projecten de aandacht verdienen, hebben weliswaar 
voortdurend op de achtergrond meegespeeld bij de vergelijking van struc-
tuur- en trajectvarianten voor het hoofdwegennet en bij het overwegen van 
bepaalde spoorverbindingen, maar deze exercitie is, vooral aanvankelijk, 
toch sterk pragmatisch van aard geweest. Eerst in de loop van de beschou-
wing van concrete geografische situaties zijn enkele meer algemeen te for-
muleren inzichten ontstaan, die de doorwerking van de afzonderlijke criteria 
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weerspiegelen. Deze inzichten komen in volgorde van overeenkomst ige cri-
teria volgens par. 11.3, in de navolgende paragrafen tot u i t ing. Daarmee 
plaatst de Raad ze, in afwi jk ing van de chronologie van zijn eigen werkproces, 
met opzet voorafgaand aan de beschouwingen over de concrete discussie-
punten en geeft hij ze de centrale plaats die de meer algemene aspecten van 
infrastructuurbeleid in het kader van raadsadvisering dienen te kri jgen. Uit 
de, aanvankeli jk impl iciete, concrete toepassing in de hoofdstukken III en IV 
word t de betekenis ervan wel iswaar pas goed duideli jk maar deze toepas-
sing heeft vooral adstruerende waarde en leidt, hetzij nogmaals gesteld, 
slechts tot voor lopige inzichten met betrekking tot de concrete infrastructu-
rele prob lemen. 

5. Het schaalcriterium (A) zou breder geïnterpreteerd kunnen worden dan 
in het hoofdadvies (geciteerd in par. 11.3) het geval is geweest. De uit het ad-
vies overgenomen criteria zijn nameli jk in wezen slechts van belang voor de 
toetsing van eventuele wijzigingen in de verkeers- en vervoer infrastructuur 
(doorgaans toevoegingen). Uiteraard zijn dergeli jke wi jz ig ingen ruimtel i jk 
juist het meest relevant. Bij de vaststel l ing van met name het hoofdwegen-
net is echter ook de vraag aan de orde welke instantie voor bepaalde wegen 
de meest aangewezen beheerder'is: Rijk, provincie of gemeente (en eventu-
eel waterschappen)1 . Inclusief de schaalaspecten die ook daarbij een rol zul-
len spelen, zullen de volgende overwegingen aan het schaalcr i ter ium in-
houd kunnen geven: 

a. de ruimtel i jk- funct ionele2 schaal van een verb ind ing: sociaal-culturele 
en sociaal-economische centra van een zekere important ie alsmede de gro-
tere landsdelen zal men d o o r m i d d e l van de netten van hoofdverb indingen 
wi l len onts lu i ten; 

b. de vervoerskwali tei t van een verb ind ing: deze word t enerzijds bepaald 
door de technische vormgev ing van verbindingen, hetgeen met name voor 
als zodanig aan te wijzen hoofwegen aanleiding kan geven tot het stellen 
van bepaalde min imumeisen (al of niet gescheiden r i jbanen, de ui tvoer ing 
van kruisingen, boogstralen in verband met de ontwerpsnelheid, enz.); an-
derzijds zal de vervoerskwal i tei t afhankelijk zijn van zaken als verkeersafwik-
keling en "reglementer ing bij de wegen (autowegen en niet autowegen) en 
dienstregel ingen bij de spoorwegen (intercitydienst versus stopdienst). 

De Raad is van mening, dat de ruimtel i jk-functionele eisen (a), die men in 
het kader van het nationale infrastructuurbeleid aan de netten van verbin-
dingen dient te stellen, in beginsel gekoppeld dienen te zijn aan zekere min i -
ma voor de technische kwaliteit en de vervoerskwali teit (b) van de afzonder-
lijke verb ind ingen. Hoofdwegen zullen in beginsel autowegen moeten zijn in 
de zin van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (alleen toegan-
kelijk voor snelverkeer). In verband met overigens te stellen kwaliteitseisen, 
meent de Raad onderscheid te moeten maken tussen nationale hoofdverbin-
dingen door middel waarvan landsdelen en stedelijke concentraties van na-
t ionale betekenis worden ontsloten en landsdelige hoofdverbindingen, die -
voor zover nodig - in aanvul l ing op de nationale hoofdverbindingen de ont-
slui t ing verzorgen van stedelijke concentraties, waarvan de sociaal-culturele 
en de sociaal-economische betekenis de schaal van de provincie duidel i jk te 
boven gaat, zónder dat direct van een nationale betekenis gesproken kan 
worden. 

De Raad meent nu, dat voor wat betreft de technische kwaliteit de nationa-
le hoofdwegen in beginsels/an het type autosnelweg (gescheiden r i jbanen, 
ongeli jkvloerse kruisingen, een binnen het totale beleid maximaal aanvaard-
bare ontwerpsnelheid) dienen te zi jn, terwi j l voor wat betreft de vervoers-
kwaliteit in eerste instantie van een redelijke verkeersafwikkeling als ont-
we rpno rm 3 dient te worden uitgegaan (niveau C en hoger). Bij de nationale 
spoorwegverb indingen gaat de Raad in beginsel uit van interci tydiensten. 

De vooral voor de wegen relevante vraag of verb indingen, die niet aan 
voornoemde kwaliteitseisen vo ldoen, in rijksbeheer dienen te zi jn, is thans 
nog geenszins beantwoord. De Raad kan zich voorstel len, dat beheerspolitie-

' Zie omschrijving begrip «hoofdweg» in bijla-
geK. 
2 Zie bijlage K. 
3 Zie bijlage K. 
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ke overwegingen- doorgaans financieel-organisatorisch van aard - aanlei-
ding kunnen zijn om verbindingen van lagere kwaliteit tóch in rijksbeheerte 
nemen ofte houden, bij voorbeeld: 

- omwille van een zo min mogelijk onderbroken beheer van een logisch 
samenstel van (rijks)wegen; 

- omwille van een redelijke en in verschillende gebieden vergelijkbare 
verdeling van lasten tussen de verschillende wegbeheerders; hieruit kan 
voortvloeien dat men bij voorbeeld de verantwoordelijkheid voor de ontslui-
ting van bepaalde geografische eenheden, ongeacht de kwaliteit van de ver-
bindingen, op rijksniveau legt (bij voorbeeld eisen aan de nabijheid van rijks-
wegen ten opzichte van steden en maxima voor de maaswijdte in het lande-
lijk gebied); 

- vanwege de technische samenhang van verbindingen met andere wa-
terstaatswerken die reeds in rijksbeheer zijn (bij voorbeeld een weg over een 
zeewering). 

Omdat dergelijke beheersoverwegingen vanuit de optiek van de Raad vrij 
irrelevant zijn, hebben deze bij beschouwing van concrete situaties slechts 
een marginale rol gespeeld. Afgezien daarvan is het niet geheel duidelijk of 
ook de Regering met name het hoofdwegennet behalve als een functioneel 
ook als een beheerspolitiek begrip wil zien (in welk geval hoofdwegen en 
rijkswegen hetzelfde zouden kunnen zijn). In verband daarmee spreekt de 
Raad bij de bespreking van concrete verbindingen in een aantal gevallen van 
een «beheerskwestie», hetgeen erop duidt, dat opname van die verbindin-
gen in het net van hoofdverbindingen primair een beheerspolitiek probleem 
is, waarover de Raad zich vooralsnog niet uitspreekt. 

6. Toetsing van verbindingen aan de «behoefte aan additionele capaci-
teit» (criterium B.a.) kan, in elk geval bij de huidige prognoses, slechts in 
schijn «hard» zijn en een strikt kwantitatieve uitwerking is derhalve van be-
perkte waarde. In zijn advies over het SVV heeft de Raad gewezen op de vele 
onduidelijkheden omtrent de totstandkoming van de in het SVV gehanteer-
de prognoses. (SVV-advies par. 111.17) Voorts heeft de Raad erop gewezen, 
dat sturende elementen in het beleid een invloed hebben op verkeersprog-
noses, die met behulp van de huidige vervoerswetenschap nauwelijks in-
zichtelijk kan worden gemaakt. Hoewel zo goed mogelijk uitgevoerde ver-
voersprognoses van betekenis blijven voor een globale toetsing van infra-
structurele werken, kan men de waarde daarvan, zéker tegen de achtergrond 
van het door de Raad voorgestane (sturend) verkeers- en vervoerbeleid 
(zie par. 11.1) gemakkelijk overschatten. Dit geldt te meer, nu de Raad in de be-
oordeling van de projecten een nadere afweging van structuur- en trajectva-
rianten heeft betrokken. Deze kunnen plaatselijk het totale beeld van de net-
ten zodanig veranderen, dat - zelfs op basis van de prognosemethoden van 
het SVV - een totale herverdeling van verkeersstromen kan optreden, zon-
der verkeerskundig wezenlijke problemen. 

De verkeersprognoses van het SVV spelen in dit aanvullend advies dan 
ook een betrekkelijk marginale rol en dan nog alleen bij de wegen. Enerzijds 
is de in het SVV geprognotiseerde verkeersintensiteit op de gezamenlijke 
wegen in een bepaalde corridor4 gehanteerd als een globale «check» op het 
aantal in die corridor noodzakelijke rijstroken (behalve in de onmiddellijke 
nabijheid van de steden; zie par. 7). Anderzijds heeft in de overwegingen 
soms mede een rol gespeeld, dat de keuze voor bepaalde (net)structuurvari-
anten tevens gevolgen heeft voor de mogelijkerwijs binnen die structuur te 
realiseren verkeerscapaciteit. Er zijn immers grenzen aan de mate waarin de 
capaciteit van afzonderlijke verbindingen kan worden gevarieerd. 

7. Aan de «ondersteuning van de totstandkoming van structuren die in 
het facetbeleid worden nagestreefd» (criterium B.b.) kan op verschillende 

4 zie bijlage K. wijzen uitwerking worden gegeven. 
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Infrastructuurbeleid kan een instrument van regionaal sociaal-econo-
misch beleid zijn. Hoewel de Raad eerder heeft uitgesproken, dat nader zal 
moeten worden bezien in welke gevallen dit instrument toepasbaar is (vgl. 
SVV-advies par. IV.46), lijkt het juist om met het oog hierop in een aantal ge-
bieden met de eventuele realisatie van nieuwe infrastructuur rekening te 
houden. In het bijzonder is gelet op gebieden, waarvoor in de Verstedelij-
kingsnota en in de Nota Regionaal Sociaal-Economisch Beleid infrastruc-
tuurbeleid van instrumentele betekenis wordt geacht. 

Ook in een ander opzicht onderkent de Raad de mogelijke instrumentele 
waarde van infrastructuurbeleid, met name voor het groeikernen- en groei-
stedenbeleid. De laatste, maar ook in een aantal gevallen de eerste (bij voor-
beeld Alkmaar en Lelystad) hebben niet alleen een opvangfunctie voor de be-
volking, maar moeten zich tevens in sociaal-economisch opzicht zelfstandig 
ontwikkelen, zowel met het oog op een zekere stedelijke kwaliteit als ter 
voorkoming van een ruimtelijk sterk uiteengroeien van wonen en werken. 
De Raad acht het voorstelbaar, dat de centraliteit5 van deze steden, mede 
beïnvloed door de ligging binnen en de aansluitings(richtingen) op de natio-
nale/landsdelige vervoersinfrastructuur, mede bepalend is voor de kansen 
op een dergelijke zelfstandige ontwikkeling. 

De centraliteit van vooral de (oudere) middelgrote en grote steden kan 
overigens ook makkelijk zodanig worden versterkt, dat deze de kwaliteit van 
de steden juist bedreigt. Verdere verbetering van de bereikbaarheid van de-
ze steden, met name per auto, kan de verkeersdruk zo doen toenemen, dat 
het ruimtebeslag door rijdende en stilstaande auto's en de directe hinder er-
van de stad als verblijfsplaats en ontmoetingscentrum wezenlijk aantasten. 
Gegeven de reeds op dit momentLe constateren ernstige verkeerspro-
blemen in de steden, meent de Raad dat in elk geval met vergroting van de 
capaciteit van op de stedelijke centra gerichte hoofdwegen de uiterste terug-
houdendheid moet worden betracht. Vooral in de stadsgewesten zal de voor 
het functioneren van steden essentiële personenmobiliteit in toenemende 
mate móeten en ook kunnen worden gevonden in een sterk verbeterd open-
baar vervoer en in het fietsverkeer. 

De Raad heeft zich afgevraagd of de duidelijke accentverschillen in de be-
nadering van het stadsgewestelijk verkeer en het overige verkeer (waarbij in 
de eerste plaats gedacht wordt aan zakelijk verkeer en goederenvervoer over 
middellange tot lange afstanden) nadrukkelijk vertaald dient te worden in de 
structuur van het hoofdwegennet. Naar Engels voorbeeld zou gedacht kun-
nen worden aan een systeem van technisch en vervoerskwalitatief hoog-
waardige lange-afstandswegen («motorways») met een voor Nederlandse 
begrippen zeer grote maaswijdte en daarnaast een systeem van landsdelige 
verbindingen («trunkroads»), dat op zich zelf bij voorkeur voldoende capaci-
teit dient te hebben, maar vooral door de technische vormgeving ervan (veel 
gelijkvloerse kruisingen/rotondes, smallere rijbanen, scherpere bochten, 
enz.) een reisweerstand heeft die zonder manifeste congestie een remmen-
de invloed heeft op toename van verplaatsingsafstanden binnen de regiona-
le/stadsgewestelijke schaal. Omdat het autosnelwegennet in Nederland al 
voor een groot deel (bijna) is gerealiseerd, komt deze vraag wellicht enigs-
zins als mosterd na de maaltijd, maar als variatie op vorenbedoeld systeem 
en in overeenstemming met de door een meerderheid in de Raad ontwikkel-
de visie op het te voeren verkeers- en vervoerbeleid in met name de grote 
stedelijke concentraties (zie SVV-advies par. IV.19), zou ook gedacht kunnen 
worden aan het toelaten van vaker voorkomende, naar tijd en plaats ge-
bonden stagnatie van het autoverkeer in of nabij de stadsgewesten, óók op 
autosnelwegen. Zo ergens, dan lijken de door die meerderheid aan conges-
tie verbonden voorwaarden juist in en bij de stadsgewesten vervulbaar. 
Zou men daarbuiten uit willen gaan van niet alleen technisch maar ook ver-
voerskwalitatief hoogwaardige wegen, dan kan al snel de behoefte aan ge-
heel nieuwe wegen ontstaan, die wellicht getypeerd zouden kunnen worden 

5 zie bijlage K. als tangenten op stadsgewestelijke of zelfs regionale schaal. 
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Voorgaande discussie is vooral van betekenis voor de toekomst ige we-
genstructuur in de Randstad, waar enerzijds de steden met de grootste ver-
keersproblemen l iggen en anderzijds de bestaande wegenstructuur in tech-
nisch opzicht reeds voldoet aan de wens tot onder l inge verb inding van ste-
delijke concentraties, maar in kwalitatief opzicht (voor wat betreft de verkeers-
afwikkeling) in toenemende mate tekort gaat schieten. Bij de oplossing van 
de hier pr imair spelende capacitei tsproblemen zal an twoord moeten wor-
den gegeven op de vraag of terwi l le van het doorgaand verkeer een min of 
meer aparte infrastructuur gecreëerd dient te worden onder gel i jkt i jdige be-
heersing van het verkeersvolume op de overige wegen óf dat de bestaande 
netstructuur zoveel mogel i jk als ui tgangspunt word t genomen. In geval van 
het laatste gaat de keuze tussen enerzijds beperkte aanpassing van de be-
staande infrastructuur en de daarbij behorende matige tot slechte afwikke-
ling van het verkeer, inclusief het doorgaande verkeer, en anderzijds uit-
bouw van de bestaande infrastructuur, hetgeen de verkeersdruk op de ste-
den zal versterken en het beleid tot ombu ig ing van tendensen in het voer-
tuigkeuzegedrag zal f rustreren. 

Binnen de beleidsvisie van de Raad zal de keuze vooral moeten gaan tus-
sen nieuwe, buiten de stadsgewesten gelegen doorgaande wegen enerzijds 
en beperkte u i tbouw van bestaande wegen anderzijds. Zonder nader onder-
zoek kan de Raad geen voorkeur uitspreken. In het bijzonder is meer inzicht 
gewenst in : 

- de maatschappeli jke aanvaardbaarheid van geheel nieuwe wegen, 
soms door open gebieden en waardevol le natuurgebieden, landschappen 
en landbouwgebieden; 

- de maatschappeli jke aanvaardbaarheid van gereguleerde stagnatie van 
autoverkeer; 

- de maatschappeli jke betekenis van het kwantitat ief relatief geringe m id -
del lange- en lange-afstandsverkeer; 

- de gevolgen van technisch en vervoerskwali tat ief hoogwaardige lange-
afstandsautowegen voor het gebruik van de trein voor lange-afstandver-
plaatsingen; 

- de suburbanisatie rond de stadsgewesten; daarbij zullen tevens de mo-
gelijk remmende effecten moeten worden betrokken van matige tot slechte 
afwikkel ing van het autoverkeer buiten de doorgaande hoofdwegen en van 
een aangepast beleid met betrekking tot aansluit ingen op de doorgaande 
hoofdverbindingen (te denken valt aan geen of vr i jwel geen aanslui t ingen 
buiten de stedelijke concentraties). 

Met het voorgaande zijn de mogeli jke bi jdragen van het verkeers- en ver-
voerinfrastructuurbeleid aan de «ondersteuning van de to ts tandkoming van 
structuren die in het facetbeleid worden nagestreefd» (cri terium B.b.) nog 
geenszins uitgeput. Ter afsluit ing van deze paragraaf wi jst de Raad op het be-
lang van zo min mogel i jk versnipperde open ru imten en het ontzien van ac-
tuele en potentiële ecologische waarden, landschappeli jk waardevol le ge-
bieden en hoogwaardige landbouwgebieden. In dit verband merkt de Raad 
op, dat het streven naar een grofmazige structuur van hoofdverb ind ingen in 
sommige gebieden met de nodige terughoudendheid gehanteerd dient te 
worden . De keuze voor een f i jnmazige, diffuser structuur van wel l icht min-
der hoogwaardige verbindingen schept veelal betere mogel i jkheden tot aan-
sluit ing bij reeds bestaande of door de lagere overheden in ui tvoer ing geno-
men verb indingen. In een aantal gevallen kan dit, met het oog op voornoem-
de waarden, gunstiger zi jn. 

8. De «ondersteuning van het streven naar bepaalde structuurkenmerken 
van het verkeers- en vervoersysteem» (cr i ter ium B.c.) loopt, binnen de eer-
der bedoelde meerderheidsvisie uit het hoofdadvies, als toets ingscr i ter ium 
voor de wegen vr i jwel geheel parallel met de in de vorige paragraaf opgeno-
men beschouwing over eventuele herstructurering van het hoofdwegennet 
in grote stedelijke concentraties. Immers, binnen die visie op het verkeers-
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en vervoerbeleid in grote li jnen (SVV-advies deel IV. B,) li jken vooral de om-
buig ing van tendenties in het voertuigkeuzegedrag en in de vervoersdistr i -
butie (minder toenemende verplaatsingsafstanden) voor een toetsing op de-
ze plaats relevant. Binnen de meerderheidsvisie zal deze ombu ig ing mede 
kunnen worden bereikt door het aanvaarden van een zekere, naar t i jd en 
plaats gebonden stagnatie van het autoverkeer, mits onder andere daarbij 
het essentieel verkeer word t ontzien. Deze benadering kan op dezelfde wijze 
met de structuur van het hoofdwegennet in verband worden gebracht als in 
de vor ige paragraaf is gebeurd ter wi l le van het beleid met betrekking tot de 
steden. 

Het ondersteunen van het sectorbeleid zal als toetsingscr i ter ium voor de 
spoorwegen naar de mening van de Raad moeten inhouden; het zoeken naar 
een netstructuur - waarbinnen een intercitynet valt te onderscheiden -
waarmee met een maatschappeli jk aanvaardbare inzet van middelen het ge-
bruik van het openbaar vervoer kan worden bevorderd. Rekening houdend 
met het feit, 

- dat reeds van een redelijk u i tgebouwde basisstructuur van spoorwegen 
sprake is, 

- dat de kwaliteit van het rai lvervoer in relatief hoge mate word t bepaald 
door de exploitat ie (dienstregeling, materieelinzet, e.d.), 

- dat voor de verbeter ing van de kwaliteit van het totale openbaar vervoer 
de verbeter ing van voor- en natransport vooralsnog de meeste aandacht 
verdient, 
meent de Raad, dat het beleid met betrekking tot het spoorwegennet (daar-
onder duidel i jk niet begrepen halteplaatsen en stations) wein ig expansief 
behoeft te zi jn. Een zeer beperkt-aantal wezenli jk nieuwe verb indingen uitge-
zonderd, zal het pakket van infrastructurele maatregelen ten behoeve van de 
spoorwegen voornamel i jk moeten omvat ten : 

- aanvul lende (doorgaans tangentiële) verbindingen, die bepaalde centra 
een meerzi jdige ontslui t ing verschaffen en «omwegen» binnen het totale 
net beperken; 

- verbeter ingswerken op aanslui t ingen in het net, ter vergrot ing van de 
exploi tat iemogel i jkheden en de kansen op «ongebroken» reizen; 

- regionale en stadsgewesteli jke spoor l i jnen; waar nog aanwezige oude 
(tracés van) spoorl i jnen of slechts als goederenl i jn funct ionerende spoorl i j -
nen als potentiële regionale en stadsgewesteli jke spoorl i jnen kunnen wor-
den beschouwd, zullen deze zoveel mogel i jk ook voor personenvervoer 
moeten worden opengehouden. 

9. Met name bepaalde wegenprojecten leveren een «bijdrage aan verho-
ging van de leefbaarheid en de veiligheid in bestaande situaties» (cr i ter ium 
B.d.). In z'n algemeenheid zou de Raad echter wi l len pleiten voor een genu-
anceerde en afgewogen toepassing van dit cr i ter ium. De Raad vat de realisa-
tie van geheel nieuwe wegen, liefst met gescheiden r i jbanen, slechts op als 
één van de middelen om leefbaarheid en vei l igheid te verhogen, een middel 
dat in het licht van allerlei andere belangen vaak allesbehalve opt imaal zal 
zi jn. Reconstructie en zo nodig partiële vern ieuwingen zul len, mede tegen de 
achtergrond van het over de maaswi jdte aan het einde van par. 7 gestelde, 
in een aantal gevallen voorkeur verdienen. 

Voor wat betreft het scheiden van r i jbanen als middel ter verhoging van 
de verkeersvei l igheid, zou de Raad - onder verwi jz ing naar zijn advies over 
het SVV (par. IV.48) - wi l len opmerken, dat dit voor afzonderli jke verb ind in-
gen inderdaad veil iger inr icht ingsprincipe bij consequente doorvoer ing er-
van, bezien vanuit de total i teit van het wegennet en op langere te rmi jn , kan 
leiden tot impulsen op het autogebruik. Deze zouden niet alleen in str i jd zijn 
met het streven naar beperking van het autogebruik, maar zelfs het streven 
naar grotere verkeersveil igheid per saldo kunnen doorkruisen. De Raad 
meent, dat de technische vormgev ing van een weg in de eerste plaats dient 
samen te hangen met de functie van die weg. 
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Dit laatste geldt niet alleen voor de technische vormgev ing van wegen in 
dwarsr icht ing (wegprof iel) , maar ook in lengte-r icht ing. Functioneel onge-
broken hoofdwegen zullen in beginsel over de totale lengte dezelfde techni-
sche vormgev ing moeten kri jgen. Discontinuïteiten daarin zijn niet op voor-
hand onaanvaardbaar, maar zullen nadrukkelijk vanuit bepaalde belangen 
gemot iveerd moeten kunnen worden. 

10. Aspecten van de in par. II.3, onder C, genoemde «criteria die de maat-
schappelijke nadelen van een project tot uitdrukking brengen» zijn impl iciet 
eigenli jk reeds in voorgaande paragrafen aan de orde geweest. De Raad zou 
daarom de algemene beschouwingen over aspecten van de toetsing van de 
verkeers- en vervoer infrastructuur wi l len afsluiten met enkele opmerk in-
gen over de aan het einde van par. II.3 genoemde toetsing aan financiële 
mogelijkheden. 

Sinds het advies over de planologische beslu i tvorming op r i jksniveau6 

heeft de Raad ervoor gepleit de aan «project- en lokatiekeuzen» in pkb's te 
verbinden rechtsgevolgen mede te laten afhangen van de termi jn waarop 
aan de eventuele realisatie van de projecten kan worden gedacht. De f inan-
ciële mogel i jkheden zullen daarin een grote rol spelen, (vgl. SVV-advies par. 
V.11). De Raad heeft echter in het kader van dit aanvul lend advies onvoldoen-
de mogel i jkheden om aan dit cr i ter ium wezenli jk inhoud te geven. Zowel 
wat de kostenkant als wat de budgetkant betreft, ontbreekt het de Raad aan 
bruikbare gegevens. Zelfs een tot de kostenkant beperkte vergel i jk ing met 
de in het SVV opgenomen raming (SVV par. 3.22) blijkt niet mogeli jk, omdat 
met name de aan de invester ingsramingen in het SVV ten grondslag geleg-
de aannamen niet in een alternatieve netstructuur inpasbaar zijn gebleken. 
Uiteraard is het feit dat de Raad op grond van beschikbare informat ie, reeds 
uitslui tend rekening houdend met de andere criteria, niet alt i jd tot eenduidi-
ge conclusies ten aanzien van de afzonderlijke verb indingen kan komen, ook 
een probleem bij het inschatten van de f inanciële consequenties van de pro-
jecten. 

Overigens merkt de Raad op, dat bij n ieuwe werken ten behoeve van het 
railvervoer een praktijk is gegroeid o m reeds in een vroeg stadium middels 
een kosten-batenanalyse in de wensel i jkheid van die werken inzicht te krij-
gen. Bij omvangr i jke werken, met belangri jke implicaties voor het funct ione-
ren van het openbaar vervoer, kri jgen deze analyses steeds meer het karak-
ter van een maatschappeli jke kosten-batenanalyse. De Raad merkt hierover 
op, dat hem een gedegen afweging van maatschappeli jke voor- en nadelen 
van ver reikende investeringsbeslissingen in z'n algemeenheid juist voor-
komt. Een zekere relativering van de kosten-batenanalyse als instrument 
voor een dergelijke afweging lijkt echter op z'n plaats. Niet of nauweli jks op 
geld waardeerbare maatschappeli jke effecten bl i jven immers een belangri j -
ke verstorende factor in de toepassing van dergeli jke analyses. Voorts hecht 
de Raad eraan, dat een dergeli jk, doorgaans nogal zwaar evaluatie-instru-
ment op vergeli jkbare wijze word t toegepast voor zowel weg- als spoorweg-
infrastructuur. In dit verband is het opmerkel i jk, dat wél voor de aanvaar-
ding van rai l l i jnen, maar niet voor de aanvaarding van hoofdwegen in het 
SVV de beschikbaarheid van een (maatschappeli jke) kosten-batenanalyse 
als selectiecriterium lijkt te zijn gehanteerd. 

6 Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13996, 
nrs. 1 en 2. 
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III. Het hoofdwegennet 

De in hoofdstuk II geschetste benadering van het infrastructuurbeleid, op-
gebouwd vanui t het reeds uitgebrachte advies over het SVV, is tevens de 
grondslag geweest van een door de Commissie Verkeer en Vervoer ui tge-
voerde selectie van discussiepunten in het hoofdwegennet en daarbij beho-
rende structuur- en trajectvar ianten. Deze laatste zijn voornamel i jk opge-
bouwd vanui t een analyse van het SVV, de inspraak daarop, schrifteli jke bi j -
dragen ten behoeve van het bestuurl i jk overleg erover, in het ver leden ont-
wikkelde wegenplannen (ook van de provincies) en ontwikkel ingen in het 
net van internat ionale hoofdverb ind ingen. De belangri jkste representanten 
van deze selectie en analyse zijn als bij lage bij di t advies gevoegd, te we ten : 

Bijlage A: overzicht van discussiepunten in het hoofdwegennet ; bij de 
to ts tandkoming daarvan hebben schaalcriteria (vgl. par. 11.5) en een daarop 
gebaseerde selectie van stedelijke concentraties enerzijds en het bestaan-
de/in u i tvoer ing zijnde net van hoofdverb ind ingen anderzi jds een doorslag-
gevende rol gespeeld; dit heeft voorshands geleid tot een zekere maximal i -
satie van mogel i jke verb ind ingen. 

Bijlage C: structuur- en trajectvarianten in het hoofdwegennet ; per dis-
cussiepunt aangegeven alternatieve (combinaties van) verb ind ingen, die, te-
gen de achtergrond van de in hoofdstuk II geschetste meer algemene aspec-
ten, nader beoordeeld dienen te w o r d e n ; de varianten zijn - verdeeld over 
vier landsdelen - tevens in kaartvorm weergegeven. 

Bijlage G: per landsdeel gegroepeerde, sterk gecompr imeerde schets van 
hoofdlijnen van de beleidsvoornemens van de Regering voor wat betreft het 
hoofdwegennet ; deze bij lage beoogt mede bij te dragen aan het inzicht in 
overeenkomsten en verschi l len tussen SVV en inspraak/bestuurl i jk over-
leg, op basis van de door de raad steeds bepleite structurele/samenhangen-
de benadering van de projecten. 

Bijlage I: per landsdeel gegroepeerde en sterk gecompr imeerde weergave 
van de hoofdlijnen van inspraak en (schrifteli jke bi jdrage voor) bestuurlijk 
overleg met betrekking tot de wegen. 

Overigens naar deze bi j lagen verwi jzend, merkt de Raad op dat met name 
de selectie van discussiepunten en de schets van mogel i jke verb indingen in 
geen enkel opzicht taakstel lend mogen worden opgevat. De analyserende 
arbeid van de Commissie Verkeer en Vervoer heeft pr imair een systematiek 
opgeleverd, welke de Raad in staat stelt de navolgende conclusies per dis-
cussiepunt te trekken. 

Het noorden en oosten 

1/a.1 Grensoverschrijding Noord-Nederland/ontsluiting Eemshaven 

De wederzi jdse relaties tussen de grote steden in het noordeli jk deel van 
de Randstad en Noord-Neder land enerzijds en in Noord-Duits land ander-
zijds, rechtvaardigen naar de mening van de Raad in beginsel een hoogwaar-
dige grensoverschr i jdende verbinding in het grensgebied van Groningen en 
Drenthe. Rekening houdend met de te verwachten verkeersintensiteiten op 
de grensovergangen, meent de Raad uit te moeten gaan van één internatio-

1 Nummers en letters overeenkomstig de aan-
duiding van discussiepunten in de bijlagen A 
en C. 
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nale hoofdweg in het noorden, in beginsel van het type autosnelweg. Het 
zwaardere accent dat Groningen als groeistad ten opzichte van Emmen in de 
Verstedel i jkingsnota heeft gekregen, de mogel i jkheden om binnen het (ont-
worpen) Duitse hoofdwegennet te komen tot een logische voortzett ing van 
het oost -west gerichte grensoverschri jdende verkeer én de mogel i jke gevol-
gen voor de wegenstructuur binnen Nederland ingeval de A 37 bij Emmen 
als internationale hoofdverb ind ing zou worden aangewezen (bijlage C, 
structuurvariant 1.4), brengen de Raad tot een voorkeur voor de A 7 als be-
langrijkste grensoverschri jdende verb ind ing in het noorden. De eventuele 
verbeter ing van het gedeelte daarvan ten oosten van Hoogezand-Sappe-
meerzal mede in samenhang met de fasering van het Duitse wegennet 
moeten worden bezien. Een fase-2-aanduiding lijkt daarmee voorshands 
beter in overeenstemming te zijn. 

Verondersteld mag worden dat, voor zover het vanuit het zuiden (via de A 
28) afkomstige verkeer resp. het daarop gerichte verkeer gebruik maakt van 
deze grensovergang bij Nieuweschans, gezocht zal worden naar een «afsnij-
ding» tussen A 28 en A 7 (ook Assen speelt hierbij een rol). Van de denkbare 
verbindingen ligt de A 33 het meest voor de hand. 

Laatstgenoemde weg speelt tevens een rol in de in het SVV opgenomen 
ontslui t ingsstructuur ten behoeve van deEemshaven. Het komt de Raad 
voor, dat met deze structuur geen opt imaal gebruik word t gemaakt van be-
staande/in ui tvoer ing zijnde wegen. Met name de in ui tvoer ing zijnde secun-
daire weg tussen Groningen en de Eemshaven - de zogenaamde Eemsha-
v e n w e g - z i e t de Raad als een aantrekkeli jk alternatief voor de gedeelteli jk 
nog niet bestaande/in ui tvoer ing zijnde A 33 alsmede voor de A 4 1 . Mits de-
ze weg middels een oosteli jke randweg om Groningen (opgenomen in ont-
werp-streekplan Groningen, 1977) rechtstreeks op de A7 word t aangesloten, 
worden het nieuwe gedeelte van de A 33 (ten noorden van Appingedam) 
en de ingr i jpende verbeter ingswerken in de A 41 vermoedel i jk grotendeels 
overbodig dan wel geringer van schaal. Ook ruimtel i jk-funct ioneel valt opna-
me van de Eemshavenweg in plaats van A 41 en (het noordel i jk deel van de) 
A 33 goed te verdedigen. Het gebied van Appingedam-Del fz i j l acht de Raad 
niet van zodanige betekenis dat «aanhaken» aan het overigens tóch redelijk 
nabije hoofdwegennet noodzakeli jk zou zijn. Wel vraagt de Raad aandacht 
voor de in de relatie van Groningen met Appingedam-Del fz i j l via de Eems-
havenweg te verwachten druk op secundaire weg 9 bij Loppersum. 

Terugkomend op de A 33 tussen de A 28 en de A 7, meent de Raad dat van 
u i tbouw tot autosnelweg voor lop ig niet behoeft te worden ui tgegaan. Opna-
me van deze weg , evenals van de Eemshavenweg, is vanwege het karakter 
van deze wegen primair een beheersvraagstuk. 

2. Oost-westrelaties in Friesland 

Uitgaande van in elk geval één nationale hoofdverbinding tussen 
Noord-Hol land (via de Afsluitdi jk) en Groningen spelen bij de verschi l lende 
mogel i jke hoofdwegen voornamel i jk een rol de overweging om de bestaan-
de/in ui tvoering zijnde infrastructuur opt imaal te benutten én de overweging 
om zo mogel i jk «groeipool» Leeuwarden in een doorgaande hoofdverb in-
ding op te nemen. De eerste overweging leidt tot voorkeur voor de A 7 , de 
tweede tot voorkeur voor de A 42. De bestaande RW 9 (Leeuwarden-Gronin-
gen) biedt ten opzichte van de A 42/A 7 geen voordelen en kan dan ook, af-
gezien van beheersaspecten, buiten het hoofdwegennet worden gelaten. 

In het totaal van stedelijke concentraties in het noorden, heeft Leeuwarden 
naar de mening van de Raad een schaalniveau, vergel i jkbaar met de Eems-
mond en Emmen. Voor het aanhaken van Leeuwarden aan een nationale 
hoofdverb inding of zelfs het opnemen in een doorgaande nationale hoofd-
verbinding is dan ook onvoldoende aanleiding. Niettemin moet u i tbouw van 
de A 42 tussen Zurich en Dronri jp als realiteit worden beschouwd. Voor het 
gedeelte Leeuwarden-Drachten kan echter worden uitgegaan van het type 
autoweg, eventueel later uit te bouwen tot autoweg met gescheiden rijba-
nen. In aansluit ing daarop kan de zuidelijke en oosteli jke rondweg om Leeu-
warden worden opgevat als stedelijke autoweg. 
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b. Ontsluiting van Emmen 

Ondanks de aan Emmen in de Verstedelijkingsnota toegedachte groeitaak, 
acht de Raad deze stad, mede tegen de achtergrond van het totale verstede-
lijkingspatroon van het noorden, primair van landsdelige betekenis. Dit 
duidt vooral opeen gewenste kwaliteitvan de hoofdontsluitingswegen (in 
beginsel autowegen). 

Rekening houdend met de bestaande wegenstructuur, meent de Raad dat 
infrastructurele maatregelen voorshands beperkt kunnen blijven tot voltooi-
ing van de A 37 (Holsloot-Duitse grens). Weliswaar zouden zich op lange ter-
mijn op de A 34 capaciteitsproblemen kunnen gaan voordoen, maar deze lij-
ken een om landschappelijke redenen zeer bezwaarlijke uitbouw tot auto-
snelweg niet te rechtvaardigen, afgezien van het feit dat daarvoor ook in 
structurele zin onvoldoende aanleiding is. Uitgaande van een weg van het 
type autoweg, zullen eventueel noodzakelijke capaciteit verhogende maat-
regelen aan de A 34 moeten worden afgewogen tegen de mogelijkheden om 
door toevoeging van een noordoostelijke ontsluiting richting Ter Apel/Veen-
dam een meer diffuse wegenstructuur te creëren, daarbij grotendeels ge-
bruik makend van reeds bestaande dan wel ontworpen provinciale wegen. 

Of de in het voorafgaande besproken wegen en overige landsdelige radi-
alen van/naar Emmen opgenomen dienen te worden in het hoofdwegennet 
is, gezien hun karakter, primair een beheersvraagstuk. Rekening houdend 
met de functies der respectieve wegen, ligt opname ervan in het hoofd-
wegennet naar de mening van de Raad in afnemende mate voor de hand 
voor achtereenvolgens de A 34, de A 37 (Hoogeveen-Holsloot), de A 37 
(Holsloot-Duitse grens), RW 34 (Ommejn-Holsloot) en een eventuele verbin-
ding (rondweg) Emmen-Ter Apel-Veendam. 

c/d. Zuid-zuidoostwaartse ontsluiting van Leeuwarden en Lelystad, de 
onderlinge relaties van beide alsmede beider relaties met Zwolle 

De in dit landsdeel als vaststaand te beschouwen structuur van nationale 
hoofdwegen (m.n. de A 6/A 50/A 7 en de A 28, zie ook bijlage A) vertoont een 
duidelijke zuidwest-noordoostoriëntatie. In het onderhavige discussiepunt 
gaat het in essentie om wegen die haaks op deze hoofdstructuur staan, met 
de genoemde steden als meest nabij gelegen verkeerspolen. Mede omdat in 
de noordwest-zuidoostrichting waar het hier om gaat, landsdelig centrum 
Leeuwarden de belangrijkste attractiepool ter ene zijde is, zullen ook de 
daarop gerichte wegen naar de mening van de Raad een meer landsdelig ka-
rakter dienen te krijgen. Ook de verkeersprognoses duiden op een relatief 
groot aandeel van het regionale verkeer (bij voorbeeld op de A 32). Voorts 
rekening houdend met het belang van een grotere centraliteit van groeistad 
Zwolle (waaraan nieuwe verkeersradialen kunnen bijdragen), meent de 
Raad, dat in de relatie van/naar Leeuwarden een betrekkelijk diffuse wegen-
structuur gewenst is, waarin naast de A 32 een verbinding Zwolle-Kampen-
Emmeloord figureert. Beide wegen kunnen, overeenkomstig hun lands-
delig (tot zelfs regionaal) karakter en gelet op te verwachten verkeersintensi-
teiten, van het type autoweg zijn, waarbij in eerste instantie voor de A 32 tus-
sen de A 7 en de A 28 met rijbaanverdubbeling rekening moet worden ge-
houden. Beide wegen zullen eveneens in belangrijke mate kunnen samen-
vallen met reeds bestaande wegen. 

Laatstgenoemde verbinding houdt eveneens nauw verband met de relatie 
Lelystad-Zwolle-Oost-Nederland. Een landsdelige hoofdverbinding Lely-
stad-Dronten(noord)-Kampen-Zwolle, zoveel mogelijk samenvallend met 
bestaande wegen, zal belangrijk kunnen bijdragen aan een grotere centrali-
teit en daarmede aan de ontwikkelingskansen van Lelystad. Afgezien van be-
heersoverwegingen verdient opname in het hoofdwegennet dan ook aanbe-
veling. Het moet niet uitgesloten worden geacht, dat in verband daarmee 
voor het gedeelte Kampen-A 28 (bij Zwolle) een autowerg met gescheiden rij-
banen nodig zal worden. De Raad merkt ten slotte op dat er zich in de verdere 
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toekomst ontwikkel ingen in de relatie Noord-Hol land-Lelystad-Oost-Neder-
land kunnen gaan voordoen (o.a. afhankeli jk van een eventuele Marker-
waard), die ter hoogte van Lelystad de behoefte aan een oos t -westverb ind ing 
van het type autosnelweg kunnen doen ontstaan. Niet alleen zal dan de rela-
tie Lelystad-Zwol le en de daarmee samenhangende problematiek van de A 
50 (situatie bij Kampen) opn ieuw moeten worden bezien, maar bovendien 
zal er extra aanleiding kunnen ontstaan voor de opname van een (landsdeli-
ge) hoofdverb ind ing Lelystad-Harderwi jk (A 28). 

3/e. Wegenstructuur midden-Overijssel 

In midden-Overi jssel moet een complex van vervoersrelat ies in een we-
genstructuur vertaald wo rden : vervoersrelat ies van nationale betekenis in 
het doorgaand noord-zuidverkeer en tussen Twente en Noord-Neder land en 
een meer landsdel ige vervoersrelat ie tussen Deventer en Zwol le . De A 48 is 
in het SVV als doorgaande weg het meest in het oog spr ingende resultaat 
van het streven naar combinat ie in de toedel ing van deze vervoersrelat ies, 
dit echter ten koste van landschappeli jke waarden in zowel Overijssel als in 
Gelderland (o.a. tussen Zutphen en Deventer). 

De Raad meent dat een beter op de bestaande (r i jks)wegenstructuur en de 
functies van het hoofdwegennet aanslui tende netstructuur in midden-Over-
ijssel mogel i jk is. De Raad vindt de A 48 tussen Raalte (A 35) en Hoogeveen 
(A 28) minder geschikt als onderdeel van een hoo fdweg tussen Twente en 
het noorden, omdat daarvoor aanmerkeli jk aantrekkeli jker alternatieven (RW 
34 en RW 36) beschikbaar zijn. Daarentegen zal het gedeelte van de A 48 tus-
sen Deventer (A 1) en Raalte (A 35) wel van belang kunnen zijn voor de 
landsdelige relatie tussen Deventer en groeistad Zwol le. Over de vraag of 
hierin aanleiding kan worden gevonden, gebruik makend van de groten-
deels reeds bestaande, min of meer in het ver lengde l iggende wegen Arn-
hem-Zutphen-Devente r (thans delen van de r i jkswegen 48, 47 en 32) en 
Raalte-Hoogeveen (thans voornamel i jk secundaire weg 11), een tweede 
noord -zu id -hoo fdverb ind ing (naast A 50 en A 28) te creëren, word t b innen 
de Raad verschi l lend gedacht. Enerzijds word t de A 50-A 28-route vo ldoen-
de geacht. De verkeersprognoses geven steun aan deze opvat t ing, zij het dat 
eenzijdige nadruk op genoemde route eerder aanleiding kan geven voor ca-
paciteit ver ru imende maatregelen ter plaatse van de IJsselbrug bij Zwol le. 
Anderzi jds word t gewezen op de kwetsbaarheid van juist deze traverse door 
de stad Zwol le en het wein ig ingri jpende karakter van een tweede n o o r d -
zuidverbinding, waarvoor immers grotendeels van bestaande wegen ge-
bruik kan worden gemaakt. De Raad merkt op dat het verschil tussen beide 
opvatt ingen zich toespitst op de eerste verantwoordel i jkheid voor het be-
heer van de A 48-route en op de infrastructurele vo rmgev ing van deze route 
ter plaatse van de kruising met de A 1 en de A 35: een cont inue lengte-as bij 
een funct ie als nationale hoofdweg en een landschappel i jk mogel i jkerwi js 
aantrekkelijke discont inue lengte-as bij een funct ie van hoogui t landsdelige 
hoofdweg. 

Wat betreft infrastructurele werken dient naar de mening van de Raad 
overigens in hoofdzaak rekening te worden gehouden met verbeter ingswer-
ken in de A 35, aanslui t ing van deze weg via een westel i jke rondweg om AI -
melo op de A 1 en eventueel baansverdubbel ing van diezelfde A 35 tussen 
Zwol le en Raalte. Voorts zal nader moeten worden bezien of en zo ja hoe in 
de relatie Twente-Noord-Neder land verbeter ingswerken dienen te worden 
ui tgevoerd ten behoeve van het verkeer over de (oude) r i jkswegen 34 en 36. 
Met name het traject Wit te Paal-Linde (in de li jn A lmelo-Hoogeveen) dient 
nader te worden bezien (zo mogel i jk via Ommen) , alsmede de aansluit ing 
van RW 36 op de A 35 bij A lmelo . Afgezien van deze infrastructurele maatre-
gelen zullen ook beheersoverwegingen opname van deze wegen in het 
hoofdwegennet bepalen. Voor opname van de A 35 en RW 36 (A lme lo -
Hoogeveen) is naar de mening van de Raad, ook ruimtel i jk-funct ioneel be-
zien, de meeste aanleiding. Dit is in mindere mate het geval voor de RW 34 
(Witte Paal-Holsloot) . 
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4. Grensovergangen Twente 

Zoals bij de meeste grensovergangen, rechtvaardigen ook de te verwach-
ten verkeersintensiteiten bij de grensovergangen in Twente op zich zelf niet 
de realisatie van zelfs maar één autosnelweg. Niettemin is er sprake van zo-
danig gewichtige vervoersrelaties tussen de grote stedelijke gebieden van 
Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland via Twente, dat in elk geval één 
internationale hoofdverbinding - in beginsel van het type autosnelweg -
van belang moet worden geacht. Het verloop van het overleg met de Bonds-
republiek alsmede de inmiddels voltooide tracévaststelling van de A 1 als 
autosnelweg (grensovergang De Poppe) wijzen duidelijk in de richting van 
de A 1 als belangrijkste grensovergang. Een minderheid in de Raad blijft niet-
temin van mening dat in internationaal overleg op een primaire grensover-
gang via de A35 (grensovergang Gronau) moet worden aangedrongen. Deze 
minderheid acht weliswaar voor het oost-westverkeer een omleiding om Hen-
gelo (z.g. Kardinaalshoed) gewenst, maar een voortzetting daarvan als A1 
naar grensovergang De Poppe wordt onaanvaardbaar geacht vanwege on-
evenredige schade aan natuur, milieu, landschap en landbouw. 

De bedoelde minderheid vindt de A 35 ook verkeerskundig als belangrijk-
ste grensovergang meer voor de hand liggend. De meerderheid in de Raad 
beschouwt daarentegen de eventuele realisatie van de A 35 ten zuiden van 
Enschede, waarvoor inmiddels een tracé als autoweg is vastgesteld, uit-
gaande van de A 1 als belangrijkste grensovergang, primair als een Ensche-
dees belang. De meerderheid vat de opname van deze weg in het hoofdwe-
gennet dan ook tevens op als een kwestie van wegbeheer, omdat uitvoering 
daarvan als autosnelweg ook op lancje termijn niet waarschijnlijk lijkt. Een 
zelfde standpunt wordt ingenomen ten aanzien van de traditioneel voor met 
name vrachtverkeer belangrijke S 48 (Oldenzaal-Nordhorn-Bremen-Ham-
burg), die ook volgens recent onderzoek2 een belangrijke functie in het grens-
overschrijdend verkeer zal kunnen blijven vervuilen. 

5, 6, f. Hoofdwegenstructuur Midden- en Oost-Gelderland 

Binnen de mogelijke structuur van nationale hoofdwegen in Midden- en 
Oost-Gelderland is het gedeelte van de ASO tussen Arnhem (A12) en Woeste 
Hoeve ongetwijfeld het meest vanzelfsprekend. De met grote zekerheid te 
verwachten verkeersintensiteiten geven aanleiding voor deze opvatting en 
laten zelfs nauwelijks ruimte voor twijfels aan de noodzaak van uitvoering 
als autosnelweg. Zowel uitbouw van de bestaande weg (T 27) als aanleg van 
een nieuwe weg zouden min of meer ernstige schade aan het landschap ver-
oorzaken. Uitgaande van een functie als nationale hoofdweg, meent de Raad 
dan ook, dat de technische vormgeving een nadere belangenafweging 
vraagt. Daarin dienen tevens gevolgen voor het functioneren van de huidige 
weg (T 27) als regionale weg en van de A 12 te worden betrokken. 

In combinatie met de A 1 levert het hiervoor besproken deel van de A 50 
ook een doorgaande verbinding naar Twente en Duitsland op, die als zoda-
nig een alternatief kan zijn voor A48/A 1 en A 15 (alle drie vrijwel even lang). 

De combinatie van A 48 en A 1 levert vooral te zamen met de zogenaamde 
Pleyroute, RW 52 en een gedeelte van de A 15 een wezenlijk andere verbin-
ding die evenwel in de Arnhemse agglomeratie belangrijke leefmilieube-
zwaren en tussen m.n. Zutphen en Deventer (A 1) landschappelijke bezwa-
ren met zich meebrengt. 

De eveneens grote landschappelijke bezwaren van de A 15 in de Achter-
hoek gaan gepaard meteen mogelijk gunstig effect van de A 15 op de regio-
naal-economische ontwikkeling van dit gebied, terwijl het gedeelte van de 
A 15 tussen de A 50 en de A 12 functioneel van voornoemde wegen verschilt, 
doordat er een verbinding naar het Ruhrgebied mee wordt gecreëerd, die 
een alternatief voor de A 12 kan zijn. De Raad merkt evenwel op, dat in de 

. , n ., . . . , 7" Verstedelijkingsnota voor de Achterhoek in tegenstelling tot andere gebie-
2 «Verkeersonderzoekin het Duits-Nederland- J a a a a 
se grensgebied». den het mfrastructuurbeleid niet als regionaal-economisch instrument 
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word t genoemd, dat een dergeli jk instrument in de nabi jheid van de stads-
gewesten van Arnhem/Ni jmegen en Twente juist wel eens drainerend en 
suburbaniserend zou kunnen werken en voorts dat de route A 15-A 50-A 
73-A 77 ook een alternatieve verb inding met het Ruhrgebied oplevert. Fac-
toren die ten slotte een rol bij de afweging zullen moeten spelen, zi jn: de 
technische mogel i jkheden en de maatschappel i jke bereidheid om zo lang 
mogel i jk met de A 50/A 1 en in tweede instantie de A 48/A 1 te volstaan, 
eventuele verkeerstechnische problemen op (een gereconstrueerd) kruis-
punt Velperbroek (A 12/A 48), de noodzaak o m enkele kernen in de Achter-
hoek (o.a. Groenlo, Eibergen en Haaksbergen) van doorgaand verkeer te 
ont lasten en ten slotte de termi jn waarop de Duitse weg 57 (aansluitend op 
de Nederlandse A 77) tot stand zal komen. 

Alles bi jeen meent de Raad, dat zo lang mogel i jk volstaan moet worden 
met de A 50/A 1 als nationale hoofdverb ind ing voor de relatie R i j n m o n d -
Arnhem/N i jmegen-Twente -Du i t s land . In tweede instantie ware rekening 
te houden met de mogel i jkheid om ook A 15-RW 52-Pleyroute-A 48-A 1 in 
deze nationale vervoerrelat ie te doen funct ioneren. Voor de relatie Randstad-
Ruhrgebied ziet de Raad de A 12, de route A 15-A 50-A 73-A 77 en de rou-
te A 2 -A 67 als de meest wenseli jke hoofdwegen. De leefbaarheidsproble-
men in kernen in de Achterhoek dienen ten slotte pr imair door verbeter in-
gen in het net van secundaire wegen te worden opgelost. In dat kader zal 
ook aan de posit ie van Doet inchem als regionale ontwikkel ingskern aan-
dacht moeten worden besteed. Gezien de grootte van het door A 12, A 50, 
A 1 en A 3 5 omsloten gebied, kunnen er beheerspolit ieke redenen zijn o m 
daarbinnen een aantal wegen in rijksbeheer te nemen/te houden en uit dien 
hoofde in het hoofdwegennet op te nemen. Het meest voor de hand l iggend 
zijn dan de A 48 tussen de A12 en de A 1 (voor zover deze niet reeds als natio-
nale hoofdverb ind ing word t ingeschakeld) en de Twente-route: Doet in-
chem-Groen lo -Haaksbergen-A 35. Eventueel zou ook gedacht kunnen wor-
den aan RW 47 (Zutphen-Winterswi jk) en RW 51 (Doesburg-Doet inchem). 

Een minderheid in de Raad kan zich met de in het voorafgaande uitgespro-
ken voorkeur voor een Pleyroute boven een vol ledige A 15 niet verenigen. 
Naar de mening van deze minderheid zal er een ongewenste discontinuïtei t 
in de A 15 door ontstaan en zal het leefmil ieu in zuidoost-Arnhem dan in on-
gewenste mate worden aangetast door doorgaand verkeer (op de Pleyrou-
te). Ondanks de betrekkelijk lage verkeersintensiteit die op de A 15 tussen 
vooral Ressen en Babberich word t verwacht, meent vorenbedoelde minder-
heid, dat aan een vol ledige A 15 als autosnelweg (tot de A 35) de voorkeur 
moet worden gegeven. 

Het noordwesten 

7. De hoofdwegenstructuur in de kop van Noord-Holland 

Ruimteli jk-structureel vo rmt Alkmaar en omgev ing met zijn meer dan 
200 000 inwoners, zijn groeikernstatus en een eventuele groeitaak van het na-
bij gelegen Heerhugowaard/Broek op Langedijk naar de mening van de Raad 
een bepalende factor. Ten behoeve van de ontwikkel ingskansen van dit ge-
bied zou een veelzijdiger ontslui t ingsstructuur gewenst zi jn, dan alleen met 
het aanhaken aan de betrekkelijk vanzelfsprekende zuidelijke A 9 word t be-
reikt. Daarnaast geeft dit sterk verstedeli jkte gebied te zamen met U m o n d en 
Beverwijk/Heemskerk een zodanig accent aan het westeli jk deel van 
Noord-Hol land, dat een doorverb ind ing van deze as in noordel i jke r ichting 
infrastructureel vo rm zou dienen te kri jgen. 

De centraliteit van niet alleen Alkmaar en omgev ing , maar ook van de ge-
bieden Hoorn en Lelystad zou kunnen worden vergroot door een hoofdver-
b inding A 23-Westf r is iaweg (Hoorn-Enkhuizen)-di jk Enkhuizen-Lelystad of 
een hoofdverb ind ing door een eventuele Markerwaard). Daarentegen volgt 
de meest logisch op het noorden gerichte verbindingsas globaal het tracé 
van de secundaire wegen S7 en S 4 (A lkmaar -Heerhugowaard-Oudkarspe l -
M iddenmeer /A7 . De A 23 zou deze functie echter óók kunnen vervul len, 
mits een betrekkelijk noordeli jk tracé (globaal conform variant 7.2 in bij lage 
C) zou worden gevolgd. 

Tweede Kamer, zitt ing 1978-1979,14 390, nrs. 8-9 23 



Nochtans acht de Raad de onzekerheden omtrent de effectiviteit van ver-
grot ing van central i teit als instrument van verstedel i jk ingsbeleid thans te 
groot om er een verdergaande conclusie aan te verb inden dan dat een 
hoofdverb ind ing A lkmaar-Hoorn-Enkhuizen-Le lys tad niet onmogel i jk mag 
worden gemaakt. Infrastructureel ware voorshands de grootste nadruk te 
leggen op gebruik van (eventueel beperkt gereconstrueerde) bestaande we-
gen, waarvan de belangri jkste zijn de eerder genoemde secundaire wegen 
S 4 en S 7, de bestaande r i jksweg 9 (A 9) ten noorden van Alkmaar, de be-
staande randwegen ten westen en ten oosten van Alkmaar en de bestaande 
provinciale verb ind ing A lkmaar -Hoorn (T 36). Eventuele opname van deze 
wegen in het hoofdwegennet is pr imair een beheersvraagstuk. 

8 ,9,11.1,11.2. Nationale hoofdwegen in het Noordzeekanaalgebied 

De in par. II.7 gegeven beschouwing over de eventuele herstructurer ing 
van het systeem van nationale hoofdwegen in grote stedelijke concentraties 
heeft een duidel i jke weerslag op onder andere de onderhavige combinat ie 
van discussiepunten. Uit het daar gestelde blijkt reeds, dat de Raad met de 
thans beschikbare in format ie in dergeli jke situaties nog minder dan in ande-
re situaties uitspraken kan doen tot op het niveau van de afzonderli jke we-
gen of weggedeel ten. De veelheid van te overwegen structuurvarianten (zie 
bij lage C, kaarten 3, 4 en 5) verkleint de wensel i jkheid en de mogel i jkheden 
tot het doen van vérgaande uitspraken. De Raad is van mening dat voor een 
dergeli jk complex van verb indingen een nadere, geïntegreerde verkeers- en 
vervoersstudie noodzakeli jk is. Deze studie zal moeten leiden tot een meer 
samenhangende visie op het totale hoofdwegennet in dit gebied, welke aan-
sluit op een geïntegreerd verkeers- en vervoerbeleid en het verstedeli jkings-
beleid. Op basis daarvan zal een uitbreidingsstrategie voor de wegen moe-
ten worden on tworpen , die het sturende beleid met betrekking tot verkeer 
en vervoer mogel i jk maakt. Overwegende dat in nationaal perspectief aan 
de relatie tussen de A 7 aan de ene kant en Midden- en Zuidoost-Nederland 
(A 1, A2 ) aan de andere (discussiepunt 8) geen grote betekenis kan worden 
toegekend, meent de Raad voorshands dat de benadering van de hoofdwe-
genstructuur in het Noordzeekanaalgebied op navolgende structuurkenmer-
ken gebaseerd dient te worden . 

Voor het verkeer dat herkomst en bestemming aan weerszi jden van de 
Amsterdamse agglomerat ie heeft, zal een kru isvormig hoofdwegensy-
steem, zoveel mogel i jk aan de rand en verder buiten de agglomerat ie gele-
gen, de basis dienen te zi jn. 

V o o r d e ene as vo rmen A 9, A 6 en A 1/A2 de basis. In afwi jk ing daarvan 
dan wel in aanvul l ing daarop kan er aanleiding bestaan o m : 

- de capaciteit ter plaatse van de Velsertunnel te vergroten door toevoe-
ging van de parallel lopende Wijkertunnel (A 22); meer in het algemeen zul-
len de oeververbindingen van het Noordzeekanaal ten behoeve van het weg -
verkeer moeten worden bezien in nauwe relatie met de verbeteringen in het 
kanaalkruisend rai lvervoer; 

- terwi l le van bescherming van de Nieuwe Keverdijkse Polder en het 
Naardermeer voor het gedeelte tussen A 1 en A 2 zolang mogel i jk gebru ik te 
bl i jven maken van de Gaasperdammerweg; in verband daarmee vragen de 
aansluit ingen van deze weg op de A 1 en de A 2 (en/of A 9) bijzondere aan-
dacht, terwi j l een spoedige realisatie van de rai lverbinding met Almere 
belangri jk kan bi jdragen aan mat iging van de verkeersbelasting van de A 1 
(tussen Amsterdam en Muiden). 

Van de andere as vo rmen de A 7 en de A 25 aan de noordzi jde en de A 4 
aan de zuidzijde de basis. Het Coentunneltracé ( A 8 - A 10-A4) is daarin, in de 
huidige situatie, de meest voor de hand l iggende schakel. Afhankeli jk van de 
bevindingen ten aanzien van de meer algemene structuurpol i t iek in grote 
stedelijke concentraties, kan er echter aanleiding zijn een meer westel i jk, 
buiten de Amsterdamse agglomerat ie gelegen noord-zuidschakel te creë-
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ren. Tussen de A 8 en de A 9 ter weerszijden van het Noordzeekanaal kan de 
A 26 als zodanig fungeren, mits de tracékeuze daarop wordt afgestemd (vgl. 
principeschets variant 11.2 op kaart 5 van bijlage C). In aansluiting daarop 
komt - afhankelijk van de situatie op de A 4 bij Schiphol - een kortsluitende 
weg tussen A 9 en A 4, ten noorden dan wel ten zuiden van de 4de baan van 
Schiphol, in beeld. Deze als «kortsluiting Badhoevedorp» aan te duiden weg 
zal vooral bij een meer zuidelijke tracering in samenhang met een eventuele 
zogenaamde NORON-stad moeten worden bezien en vormt een alternatief 
voor de minder aantrekkelijke A 21. 

Bij stringentere toepassing van het in par. II.7 voor nader onderzoek aan-
bevolen structuurprincipe voor grote stedelijke concentraties (hetgeen ook 
meer nadruk op het meerderheidsstandpunt in het hoofdadvies zou implice-
ren) zullen op de wegen buiten voornoemde centrale assen naar de mening 
van de Raad de doelstellingen van het stadsgewestelijke verkeers- en ver-
voerbeleid moeten en kunnen overheersen, dat wil zeggen nadruk op lang-
zaam verkeer en openbaar vervoer, lage afwikkelingsniveaus in elk geval in 
de spitsuren en in bepaalde perioden zelfs aanvaarding van een zekere stag-
natie in het autoverkeer. Ook de technische vormgeving van deze wegen kan 
van een lagere orde zijn (gelijkvloerse kruisingen, lagere ontwerpsnelheden, 
e.d.). Wat betreft de positie van enkele van de daartoe behorende, in het SVV 
opgenomen hoofdwegen, zou de Raad ten slotte het volgende willen opmer-
ken. 

De A 7 tussen Purmerend en Amsterdam versterkt het autogebruik binnen 
stadsgewest Amsterdam en past daarom niet alleen slecht in het waardevol-
Ie landschap van Waterland, maar ook in het stadsgewestelijk verkeers- en 
vervoerbeleid. Er lijkt evenwel sprake te zijn van een nauwe relatie met de 
voor de leefbaarheid van Amsterdam naar het de Raad voorkomt essentiële 
noordelijke en oostelijke rondweg (A 10). De realisatie daarvan én de oost-
waarts gerichte uitgroei van Purmerend zullen gezamenlijk de verkeersdruk 
op Waterland kunnen vergroten. Bij de niettemin gewenste voltooiing van 
de A 10 als stadsgewestelijke autoweg zal daarom nader moeten worden be-
zien of een zodanige uitvoeringswijze (met name situering en richting aanslui-
tingen) kan worden gevonden, dat binnen én buiten Amsterdam een aan-
vaardbare verkeerssituatie ontstaat zónder realisatie van de A 7. 

De voltooiing van de A 8 tussen A 9 en de Nauernasche Vaart (bij Assen-
delft) zal moeten afhangen van een nadere afweging van enerzijds de kwali-
teit van het woonmilieu langs de bestaande verbindingen (S 12 en S 16) en 
anderzijds de doorsnijding van Assendelft en omstreken. Daarbij dient over-
wogen te worden dat de functie van de A 8 primair in de stadsgewestelijke 
sfeer ligt. 

De vraag of de buiten de centrale assen gelegen wegen op het hoofdwe-
gennet thuishoren, is vanwege de lagere vervoerskwaliteit mede een be-
heersvraagstuk. 

g. Verbinding Amsterdam-Haarlem 

Ruimtelijk functioneel kan de bestaande RW 5 tussen Haarlem en Amster-
dam naar de mening van de Raad niet van de bij een structuurschema pas-
sende schaal worden geacht. Een eventuele verdeelfunctie van deze weg ten 
behoeve van verkeer via de oeververbindingen in het Noordzeekanaal lijkt 
slechts van geringe betekenis te zijn. Ingrijpende verbeteringswerken zijn 
dan ook niet voorzien. Mede daarom is opname van RW 5 in het hoofdwe-
gennet primair een beheersvraagstuk. 

h. Zuidoostelijke ontsluiting Schiphol 

Binnen een meer landsdelige hoofdwegenstructuur zou behoefte kunnen 
bestaan aan een verbinding tussen A 4 en A 2 ten zuiden van Schiphol. Beide 
betrokken provincies hebben gepleit voor opname van een dergelijke ver-
binding in het hoofdwegennet. De Raad is van mening, dat een nieuw tracé 
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voor een dergelijke verbinding aanmerkelijke bezwaren zou hebben en dat 
deze verbinding derhalve zoveel mogelijk met de bestaande weg (S 21) zou 
moeten samenvallen. Daarmee wordt opname ervan in het hoofdwegennet 
in hoofdzaak een beheerspolitiek probleem. Geconstateerd wordt, dat een 
eventuele «kortsluiting Badhoevedorp» (zie discussiepunt 8, 9,11.1,11.2) 
hierop zou kunnen aansluiten. 

10. Ontsluiting Almere 

De zuidwaartse ontsluiting van Almere (A 27) heeft, verbonden met de A 6, 
ook voor de nationale relatie Midden-Nederland-IJsselmeerpolders-Noor-
den betekenis. De er bovendien van te verwachten ontlasting van de tóch al 
zwaar belaste delen van de A 1 (A 27-A 6) en de A 6 (A 1-A 30) en het feit dat 
de brug in de A 27 over het Eemmeer in een ver gevorderd stadium van voor-
bereiding is, rechtvaardigen alleszins opname van de verlengde A 27 en een 
verbinding daarvan met de A 6 als nationale hoofdverbinding in het hoofd-
wegennet. 

Een meer zuidoostelijk gerichte ontsluiting van Almere verhoogt welis-
waar de centraliteit en daarmee wellicht de (economische) ontwikkelings-
mogelijkheden van deze uiterst essentiële groeikern, maar de daartoe in het 
SVV opgenomen A 30 levert vooral op het oude land ernstige landschappe-
lijke (doorsnijding Gelderse Vallei en - afhankelijk van de tracékeuze- pol-
der Arkemkeen) en planologische (ontwikkeling van en leefmilieu in Nijkerk) 
bezwaren op. Voorshands lijkt de Raad opname van een hoofdweg van min-
stens het type autoweg (zo nodig met gescheiden rijbanen) tussen Almere 
(A 27 of A 6) en de A 28 (Nijkerk/Putten) gerechtvaardigd. Daarbij ware zo-
veel mogelijk aansluiting te zoeken bij reeds bestaande/in uitvoering zijnde 
wegen van lagere orde. 

Op het oude land ziet de Raad in zuidoostelijke richting een eerste taak 
voor A 28 en A 1 (via Hoevelaken). Weliswaar bestaan bij de provincie Gel-
derland plannen tot verbetering van het provinciale-wegenstelsel tussen Nij-
kerk/Putten enerzijds en Barneveld anderzijds, maar de Raad meent dat dit 
wegenstelsel geen functie dient te krijgen in het systeem van landsdelige of 
zelfs nationale hoofdwegen. 

11.3 t/m 8. Randstad-noord-zuidverbinding 

Het bestaansrecht van een als zodanig herkenbare randstad-noord-zuid-
verbinding, dat wil zeggen een logisch doorlopende weg met van landsdeli-
ge en stadsgewestelijke wegenstructuren te onderscheiden kwaliteitsken-
merken, hangt ten nauwste samen met de in par. II.7 aan de orde gestelde 
problematiek van de structuur van een hoofdwegennet in grote stedelijke 
concentraties. De daarin nog opengelaten keuze tussen enerzijds (eventueel 
nieuwe) doorgaande wegen van hoge kwaliteit, buiten stadsgewesten waar-
binnen een nadrukkelijker sturend verkeers- en vervoerbeleid wordt gevoerd, 
en anderzijds zoveel mogelijk beperkte uitbouw van bestaande wegen, kan 
binnen de SVV-randstadwegenstructuur worden vertaald in een keuze tus-
sen een volledige A3 als ene uiterste en de route A4-A 13-A 20-A 16 als an-
dere uiterste. Daartussen zijn tientallen varianten denkbaar, waarvan de be-
langrijkste in bijlage C (kaart 5) zijn weergegeven. Met name valt te denken 
aan een volledige A 4, die evenwel nog sterk betrokken zal zijn in de stadsge-
westelijke structuren van Den Haag en Rotterdam. Een volledig uitgebouw-
de A 16 benadert voor de Haagse agglomeratie het idee van een nationale 
hoofdweg als tangent op stadsgewestelijke schaal al beter. Vanuit dit idee 
komt echter een wat noordelijker aftakking van de A 4 (ergens tussen Zoeter-
woude en Roelofarendsveen) eerder in beeld. Een dergelijke verbinding, 
die ook aan de zuidzijde nog verschillende aansluitmogelijkheden heeft 
(A 16 dan wel A 3 ten zuiden van de A 20; A 20 bij Gouda), vertoont grote over-
eenkomst met de in het Rijkswegenplan 1968 opgenomen RW 16 en valt in 
negatieve zin uiteraard op door de doorsnijding van het westelijk deel van 
het Groene Hart van Holland. 
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De Raad constateert, dat een belangri jk deel van de volgens het SVV te 
overwegen infrastructurele werken in de randstad mede van belang is voor 
de ontwikkel ing van de noord-zu ide lementen in de te ontwikkelen hoofdwe-
genstructuur in Zuid-Hol land en West-Brabant. Evenals in het Noordzeeka-
naalgebied zal een geïntegreerde verkeers- en vervoerstudie ook hier moe-
ten leiden tot een meer samenhangende visie op hoofdwegen in een groot 
gebied en tot een vanuit een geïntegreerd verkeers- en vervoerbeleid, maar 
ook vanui t het verstedel i jk ingsbeleid, gemot iveerde keuze uit de verschi l len-
de structuurvar ianten. Behalve voor de reeds in par. 11.7 genoemde meer al-
gemene aspecten van het hoofdwegenstructuurbele id, zou de Raad bijzon-
dere aandacht daarbi j wi l len vragen voor de volgende specifiek op de rand-
stad en West-Brabant betrekking hebbende aspecten: 

- de verkeersbelasting van de noordtangent van Rotterdam (in var ianten 
zonder A 4 en A 16 tussen Rotterdam en Den Haag is er eerder aanleiding 
voor realisatie van delen van de A 24, met name die tussen A 4 en A 16); 

- de verkeersbelast ing van de oosttangent van Rotterdam (de variant met 
een vol ledige A 4 is wat dat betreft het gunst igst ; bij overige varianten we i -
licht eerder behoefte aan tweede oosttangent, oftewel de A 3 van A 20 tot A 16 
ten zuiden van Dordrecht öf de A 3 tussen A 2 0 e n Ten Doncktunnel (A38), 
gecombineerd met diezelfde Ten Doncktunnel, die uiteindeli jk aan-

sluit ing geeft op de A 16); 
- de ontwikkel ing van bouwlokat ies rond Den Haag (vooral van betekenis 

voor de wensel i jkheid/onwensel i jkheid van de A 16 tussen A 4 e n A20) ; 
- aantasting mi l ieu en landschap (behalve aan schade door geheel nieu-

we wegen valt daarbi j ook nadrukkeli jk te denken aan soms zeer ingr i jpende 
verbeter ingswerken zoals voorgenomen ten aanzien van de A 4 bij Leiden); 

- gevolgen voor het leefmil ieu (vooral de bestaande A 13 is in dat opzicht 
problemat isch; de Raad acht de huidige overlast in Overschie onaanvaard-
baar, al behoeft, ter verbeter ing van deze situatie, zéker niet alleen te worden 
gedacht aan de realisatie van geheel nieuwe wegen) ; 

- mogel i jkheden tot verandering van de functies van bestaande hoofdwe-
gen (bij voorbeeld zodanige hergroepering van aanslui t ingen met regionale 
wegen dat de A 16 bij Rotterdam en Dordrecht sterker op doorgaand verkeer 
word t gericht); 

- de (vooral) economische ontwikkel ingskansen voor West-Brabant (goe-
de autoverb indingen met de randstad kunnen wat dat betreft zowel posit ie-
ve als negatieve aspecten hebben: st imulans regionaal-economische ont-
wikkel ing versus aanwakkeren lange-afstandforensisme). 

De verschi l lende overwegenswaardige structuurvar ianten hebben enkele 
elementen gemeen. Te dien aanzien kan vooru i t lopend op de noodzakeli jk 
geachte nadere studie een standpunt worden bepaald. Zo v indt de Raad 
reeds op dit moment de ruimtel i jk-structurele (vooral A 3 als nieuwe radiaal 
op Amsterdam) en de landschappeli jke bezwaren van de A 3 tussen A 9 en A 20 
zó ernst ig, dat met de eventuele realisering daarvan - mede gezien de be-
schikbare alternatieven - geen rekening meer zou dienen te worden gehou-
den. Een zelfde standpunt word t ingenomen ten aanzien van de A 24 tussen 
de A 16 en de A 2 0 / A 3 . Daarentegen zal de A 4 ten zuiden van de A 20 voor 
de zuidwaartse ontslui t ing van westel i jk Ri jnmond, het afleiden van door-
gaand noord-zuidverkeer uit de Rotterdamse binnenstad en in het licht van 
de gewenste hoofdwegenstructuur van Zeeland (zie discussiepunt 15), naar 
de mening van de Raad van zodanige betekenis kunnen zijn, dat reeds nu 
met een voor lop ige reservering als hoofdweg kan worden ingestemd. Of en 
zo ja in welke vo rm deze hoofdweg gerealiseerd zal moeten worden , is te-
vens afhankelijk van de ui tkomsten van de eerder bepleite geïntegreerde 
studie. Voor het gedeelte van de A 4 tussen de A 15 en de A 29 is vooral van 
belang of ten behoeve van het randstad-noord-zuidverkeer het accent op de 
westkant dan wel de oostkant van de Rotterdamse agglomerat ie komt te l ig-
gen. Het gedeelte A 59-A 58 is qua technische vormgev ing ook van vorenbe-
doelde accentl igging afhankeli jk, maar daarnaast van de van een A 4 in ver-
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schi l lende modal i tei ten te verwachten st ructuurvormende effecten op 
West-Brabant en van lokale gevolgen voor leefmil ieu en verkeersvei l igheid. 
Ten aanzien van het gedeelte van de A 4 ten zuiden van de A 58 merkt de 
Raad op, dat bij de (in heroverweging genomen) tracébepal ing bijzondere 
aandacht gegeven dient te worden aan ontwikkel ingen in België (m.n. plan-
nen met betrekking tot de z.g. Havenweg). Wat betreft de A 1 6 ten noorden 
van Dordrecht vraagt de Raad zich ten slotte af of. in verband met een even-
tueel noodzakelijke ontlast ing daarvan, niet reeds nu kan worden besloten 
tot opname van een verbinding in het hoofdwegennet tussen Dordrecht (A 16) 
en Heinenoord (A 29), gebruik makend van de reeds gerealiseerde Ki l tun-
nel en, zoveel mogeli jk, de (gereconstrueerde) S 43. 

12. Oost-noordoostwaartse ontsluiting Europoort 

Binnen de mogeli jke ontslui t ingsroutes van dit havenindustr ieel concen-
trat iegebied spelen, afgezien van reeds bij discussiepunt 11 besproken we-
gen, alleen de A 24 ten westen van de A 4 (met daarin de Blankenburgtun-
nel) alsmede de A 39 een rol als mogel i jke addit ionele infrastructuur voor 
het wegverkeer. Voor de opname van de A 39 zijn niet zozeer structurele (er 
ontstaat een nogal onlogische route) alswel capacitei tsoverwegingen moge-
li jkerwijze van belang (m.n. op de A 15 en de A 16). Dit geldt ook v o o r d e A 24 
ten westen van de A 4, al word t daarmee tevens een iets kortere route ge-
creëerd. Tegen de achtergrond van de Zeeuwse situatie (zie discussiepunt 
15) acht de Raad dit laatste overigens onnodig en zelfs in zekere zin onge-
wenst. Om die reden, alsmede vanwege de bezwaren van de A 24 voor M id -
den-Delf land en Vlaardingen en rekening houdend met de betrekkelijk ger in-
ge verkeersintensiteiten op de hier besproken vervoerrelaties, meent de 
Raad dat vooralsnog aan eventuele verbreding van het Benelux-tunneltracé 
de voorkeur moet worden gegeven. Evenzo moet de realisatie van de A 39, 
vanwege de ernstige bezwaren voor Barendrecht, zo lang mogel i jk worden 
uitgesteld. De resultaten van inspraak en bestuurli jk overleg wijzen in dezelf-
de r icht ing. 

13. Hoofdweg naar Engeland 

De voor dit discussiepunt relevante A 20 en A 54 worden in het SVV vr i jwel 
ui ts lui tend in meer structurele zin onderbouwd, vanui t de overweging dat 
het hier om schakels in E-routes gaat. Met erkenning van de daaruit voort-
v loeiende behoefte aan een zekere kwali teit , meent de Raad toch dat de via 
ferryhaven Hoek van Holland lopende internationale relatie te zwak is o m 
een weg van het type autosnelweg te rechtvaardigen. De Raad meent dan 
ook dat voor de relatie Hoek van Hol land-Wester lee (A 54) zolang mogel i jk 
van de huidige di jkweg (S 14) uitgegaan moet worden . Zodra frequente 
overbelast ing van deze weg dwingt tot de realisatie van een nieuwe verbin-
d ing, zal deze de technische karakteristieken van een regionale verbinding 
dienen te hebben en het Staalduinse Bos moeten mi jden. 

De betekenis van de A 54 kan men waarschi jnl i jk met meer recht zoeken in 
het verbinden van Den Haag met de stedenri j ten noorden van de Nieuwe 
Waterweg. Afgezien van het feit dat ook op deze relatie geen sprake kan zijn 
van een nationale hoofdverb ind ing, meent de Raad dat met de realisatie van 
een A 54 als nieuwe autosnelweg op nauweli jks aanvaardbare wijze het 
fraaie open gebied tussen Delft en Den Haag (omgeving van het Zwethka-
naal)zou worden doorsneden. Ervan uitgaande dat de A 24 ten westen van 
de A 4 niet word t gerealiseerd, meent de Raad dat er aanleiding kan zijn op 
de onderhavige verkeersrelatie tot infrastructurele verbeteringen te komen. 
Binnen het aanwezige stelsel van provinciale wegen (zie bij lage C, kaart 7, 
varianten 13.2 en 13.4) li jken voldoende mogel i jkheden tot verbeter ing aan-
wezig, met behoud van de bij deze pr imair regionale wegen behorende ver-
keerstechnische karakteristieken. 

Voornoemde wegen zouden om beheerspolit ieke redenen eventueel in 
het hoofdwegennet kunnen worden opgenomen. 
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14. Haags hoef ijzer en relatie Den Haag-Rotterdam 

Een hoefijzervormig stelsel van stedelijke autowegen zal in belangrijke 
mate kunnen bijdragen aan bekorting van extern gerichte autoritten binnen 
de Haagse agglomeratie en daarmede aan vermindering van de hinder die 
dit verkeer veroorzaakt. Neveneffect van een dergelijke woonmilieuvriende-
lijke structuur van de stedelijke hoofdwegen kan echter een ongewenste ver-
groting van de bereikbaarheid van de Haagse agglomeratie per auto zijn. De 
eventuele realisatie van het hoefijzer zal daarom gepaard moeten gaan met 
een pakket van maatregelen waarmee de externe bereikbaarheid beheerst 
kan worden, voorzover dat het autoverkeer betreft. 

Over het hoefijzer zelf merkt de Raad op dat, gegeven het inmiddels aan-
wezige en in reconstructie zijnde Haagse wegenstelsel en de ligging daarvan 
ten opzichte van het Haagse centrum en de centrale werkgebieden van Be-
zuiden" en Benoordenhout, voor de noordelijke «poot» van het hoefijzer de 
voorkeur moet worden gegeven aan de Utrechtse Baan (verlengde A 12) en 
de daarop aansluitende Zuid-Hollandlaan en Koningskade in plaats van de in 
het SVV opgenomen Verlengde Landscheidingsweg (A 16 tussen A 
44 en A 4). Deze laatste zou niet alleen een nieuwe doorsnijding en capaci-
teitsverruiming op het cordon rond Den Haag opleveren, maar zou juist bo-
vendien voor een belangrijk deel van de verplaatsingen tot belasting van de 
noordelijke woongebieden van de Haagse agglomeratie leiden. Of het hoef-
ijzer als stedelijk autowegenstelsel in het hoofdwegennet moet worden op-
genomen, is vooral een beheersvraagstuk. 

De kwestie van de autosnelwegen tussen Den Haag en Rotterdam (m.n. A 
4, A 13 en A 16) werd tot voor kort veelal in nauwe samenhang gezien met de 
stedelijke hoofdwegenstelsels van Den Haag (hoefijzer) en Rotterdam (ruit). 
Impliciet speelde daarin een streven naar maximalisatie van de onderlinge 
bereikbaarheid van deze steden per auto een grote rol. In het door de Raad 
bepleite stadsgewestelijke verkeers- en vervoerbeleid is een dergelijk stre-
ven niet goed inpasbaar. Niettemin kunnen A 4 en/of A 16 als hoogkwalita-
tieve nationale hoofdwegen gewenst zijn, maar dan als uitkomst van de bij 
discussiepunt 11 bepleite geïntegreerde studie naar de wenselijke structuur 
van Randstad-noord-zuidverbindingen. 

i. Oost-westverbinding ter plaatse van Leiden 

In het kader van het verstedelijkingsbeleid wordt de positie van de Leidse 
agglomeratie min of meer geconsolideerd. Nadrukkelijke (kwantitatieve) 
groei of (kwalitatieve) functieverandering wordt niet voorzien. De Raad heeft 
dan ook de indruk, dat er vanuit de positie van deze landsdelige stedelijke 
concentratie weinig behoefte is aan vergroting van de centraliteit door toe-
voeging van een grootschalige oost-westverbinding aan de reeds bestaande 
noord-zuidhoofdwegen. Ruimtelijk-functioneel valt een A 11 als autosnel-
weg naar de mening van de Raad dan ook niet goed te motiveren. Daarom 
wordt in het SVV terecht de nadruk gelegd op verkeersveiligheids- en woon-
milieuproblemen tussen A 44 en A 4 bij Leiden en op de huidige weg Leiden-
Alphen-Bodegraven (A 12). Met het provinciaal bestuur van Zuid-Holland 
meent de Raad echter, dat andere oplossingen daarvoor denkbaar zijn dan 
een A 11 met de daaraan verbonden landschappelijke gevolgen en struc-
tuurvormende effecten. Deze laatste kunnen met name Alphen aan den Rijn 
in een andere positie brengen dan die van opvangkern voor het Randstad-
middengebied, zoals bedoeld in de Verstedelijkingsnota. De Raad vraagt zich 
af of het scala van overwogen varianten in de onlangs afgesloten tracépro-
cedure voor de A 11 wel voldoende breed is geweest en of bedoelde struc-
tuurvormende effecten daarin voldoende zijn overwogen. Alvorens de A 11 
in het uitvoeringsprogramma rijkswegen op te nemen, zal op deze vraag na-
der moeten worden ingegaan. Mede in verband daarmee merkt de Raad op, 
dat de delen van de A 11 ter weerszijden van de A 4 geen duidelijke functi-
onele samenhang lijken te vertonen en derhalve niet noodzakelijkerwijze in 
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eikaars verlengde behoeven te liggen. Overeenkomstig de functionele ver-
schillen tussen beide delen, zijn ook de beheerspolitieke redenen voor opna-
me in het hoofdwegennet niet voor beide wegdelen even sterk (gedeelte tus-
sen A 44 en A 4 ligt in dit opzicht als hoofdweg het minst voor de hand). 

j . Relatie Delft-Zoetermeer 

Reeds op dit moment kan Delft van landsdelige betekenis worden geacht. 
Dat geldt in toenemende mate ook voor Zoetermeer. Niet alleen voor het 
particuliere autoverkeer, maar ook voor bij voorbeeld het openbaar vervoer 
over de weg, zal er in toenemende mate behoefte ontstaan aan verbetering 
van de wegverbinding tussen beide steden. Plannen voor een nieuwe pro-
vinciale weg (S 18) bestaan al langer. Nu daar recentelijk een variant aan is 
toegevoegd die, in tegenstelling tot eerder overwogen verbindingen, direct 
aansluit op de Kruithuisweg ten zuiden van Delft (S 53), die ook voor de ver-
binding Westerlee-Delft in discussiepunt 13 is betrokken, is een hoofdwe-
genstructuur denkbaar, waarin een doorgaande weg Westerlee-Delft-Zoe-
termeer van landsdelig niveau zinvol zou kunnen zijn. De Raad geeft deze op-
lossing gaarne in overweging. Daarbij zullen ook de meer algemene beheers-
aspecten een rol spelen, alvorens tot opname in het hoofdwegennet beslo-
ten kan worden. 

Het Zuiden en Zuidwesten 

15. Relatie Rijnmond/Randstad-Midden-Zeeland 

De Raad beschouwt Midden-Zeeland als een gebied, dat mede vanwege 
zijn havenindustriële betekenis en rekening houdend met de zeer geringe 
verstedelijking in Zeeland als geheel, terecht in het net van hoofdwegen 
wordt opgenomen. In een hoofdwegennet als verbindingssysteem voor 
concentraties van woon- en werkgelegenheid vormt de in het SVV opgeno-
men A 59 tussen Zierikzee en Westerschouwen (A 57) echter geen logische 
schakel. De A 57 en de vrijwel gelijkwaardige Zeelandroute (A 4-A 59-S 7 via 
Zeelandbrug-A 58) zijn dat wèl. Beide doorkruisen echter het midden-delta-
gebied, dat zowel volgens het rijks- als provinciaal planologisch beleid zo-
veel mogelijk ontzien moet worden. Terecht voorziet het SVV voor beide 
routes (behalve een deel van de A 59) dan ook geen autosnelwegen, die ove-
rigens reeds vanwege de geringe verkeersintensiteiten niet gerechtvaardigd 
zouden zijn. Ook de van een duidelijk verbeterde ontsluiting te verwachten 
toename van de recreatieve druk op de Zeeuwse kust acht de Raad onge-
wenst. 

De Raad meent dat beheerspolitieke redenen opname van zowel de A 57 
als de Zeelandroute in het hoofdwegennet rechtvaardigen. Bij de uitvoering 
van werken van de A 57 op de koppen van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse ei-
landen alsook bij de uitvoering van verbeteringswerken in met name de A 59 
op Duiveland en Overflakkee zal echter nadrukkelijk met het niet-snelweg-ka-
rakter van beide routes rekening moeten worden gehouden. Het reeds in 
discussiepunt 11 betrokken gedeelte van de A 4 ten zuiden van de A 20 zal 
ook voor de ontsluiting van Midden-Zeeland van belang zijn en kunnen bij-
dragen aan een aanvaardbare verkeerssituatie op de verkeerstechnisch min-
der hoogwaardige routes door de delta. 

16. Grensovergangen rond de Schelde 

Vanuit Midden-Zeeland biedt de vaste-oeververbinding over de Wester-
schelde ten opzichte van de A 4 geen duidelijke voordelen voor het verkeer 
in de richting Antwerpen. Na eventuele realisatie van de derde oeververbin-
ding over de Schelde bij Doel, geldt dit zelfs voor het op het wenstelijke ha-
vengebied van Antwerpen gerichte verkeer. 

De A 4 heeft dan als internationale hoofdverbinding (volgens een nader te 
bepalen tracé; zie discussiepunt 11) de voorkeur, omdat deze tevens voor 
Westelijk Brabant en Europoort van belang zal zijn. 
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Het grensoverschrijdend verkeer van/naar zowel Midden-Zeeland als 
West-Brabant/Randstad, waarvoor de vaste-oeververbinding de meest logi-
sche route oplevert, zal veelal gericht zijn op westelijke België (Gent, Brugge, 
enz.). Voor dat verkeer ligt een grensovergang bij Sas van Gent het meest 
voor de hand. Mede gezien de in de Verstedelijkingsnota op de economische 
ontwikkeling van de kanaalzone gelegde nadruk, meent de Raad dan ook dat 
een hoofdweg Ter Hole-Terneuzen (A 61 )/Terneuzen-Sas van Gent-Zelzate 
(Traktaatweg) het meest voor de hand ligt. Hoewel minder voor de hand lig-
gend, zou uit beheersoverwegingen tevens de A 60 ten zuiden van Ter Hole 
in het hoofdwegennet kunnen worden opgenomen. 

k. Hoofdwegenstructuur westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen 

Zowel ter Nederlands als ter Belgische zijde van de grens levert het verste-
delijkingspatroon nauwelijks houvast bij de bepaling van een om voorname-
lijk beheersredenen op te nemen stelsel van hoofdwegen in westelijk 
Zeeuwsch-Vlaanderen. Met Breskens (A 58), Terneuzen (A 61) en de grenso-
vergangen St.Anna ter Muiden en Eede-Stroobrugge als externe aansluit-
punten zal derhalve een stelsel van hoofdwegen moeten worden ontwor-
pen, waarmee optimaal op reeds bestaande en ontworpen rijks- en provinci-
ale wegen kan worden ingespeeld. Het is de Raad niet duidelijk of dat in het 
SVV is gebeurd en met name of daarbij de ontworpen provinciale wegen S 
17 en S 18 voldoende zijn betrokken (zie bijlage C kaart 11). 

17. Wegenstructuur Midden-Brabant 

Rekening houdend met het patroon van stedelijke concentraties in Bra-
bant en van de bovenregionale vervoerrelaties die Midden-Brabant door-
kruisen, vertoont het reeds bestaande hoofdwegennet qua opzet geen we-
zenlijke tekortkomingen. Die opzet is in het SVV overgenomen en heeft dan 
ook in beginsel de instemming van de Raad. Op nationaal niveau ligt een ver-
binding volgens de zogenaamde Maasroute (A 59 tussen A 4 en A 2) nog het 
minst voor de hand, maar juist deze goeddeels gerealiseerde hoofdweg is in 
inspraak en bestuurlijk overleg vrij algemeen met instemming ontvangen. 

Voornaamste aanleiding voor nadere beschouwing van dit discussiepunt 
vormen enkele binnen de gekozen hoofdstructuur aanwezige knelpunten en 
de van verschillende kanten gerezen bezwaren tegen de daarvoor in het SVV 
gesuggereerde oplossingen. 

De A 58-route is ter hoogte van Breda (RW 260) van een voor een nationale 
hoofdverbinding inferieure technische kwaliteit en veroorzaakt bij z'n huidi-
ge functie en vormgeving een onaanvaardbaar slecht woonmilieu in zuide-
lijk Breda. Ook het feit dat het vervoer van gevaarlijke stoffen thans noodge-
dwongen gebruik maakt van een in feite stedelijke autoweg, heeft ernstige 
bezwaren. Het SVV stelt hier een kortsluiting tussen A27enA16ten zuiden 
van Breda voor, die echter grote schade aan natuur en landschap zal toe-
brengen (m.n. het Mastbos en/of Ulvenhoutse bos). De Raad is met de Rege-
ring van mening dat de situatie ter hoogte van Breda dringend verbetering 
behoeft. 

Een deel van de Raad is daarbij van mening, dat met spoed onderzocht 
dient te worden of een zodanige herverdeling van verkeer over het bestaan-
de, maar te reconstrueren stelsel van verbindingen kan worden bereikt, dat -
zonder voltooing van de A 58 - een milieuhygiënisch en verkeerskundig aan-
vaardbare situatie kan worden gecreëerd. Daarbij wordt gedacht aan een 
verschuiving van het verkeer op de relatie Midden- en Noord- Nederland-
België van de A 27 naar de A 59/A 16. Zo nodig kan de in fase 1 geplaatste 
voltooiing van de A 59 tussen de A 16 en de A 27 daartoe versneld worden 
uitgevoerd. Daarnaast ziet dit deel van de Raad mogelijkheden om het ver-
keer op vooral de relatie Eindhoven/Tilburg-Rotterdam te leiden over de 
noordelijke oost-westverbinding door Breda (A 27 afslag Breda-noord A 16 
afslag Prinsenbeek). De ten noorden daarvan reeds bestaande bebouwing 
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en de ontwikkel ing van de Haagse Beemden vragen wel om een zodanige re-
construct ie van deze verbinding (bij voorbeeld een verdiepte l igg ing, met 
kruisend verkeer a niveau), dat de overigens al verstoorde relatie met het 
«oude» Breda kan worden gegarandeerd c.q. hersteld. 

Een ander deel van de Raad heeft ernst ig bezwaar tegen vorenbedoeld on-
derzoek. Dit deel van de Raad verwacht van andere oplossingen wederom 
zodanige prob lemen, dat het onderzoek daarnaar tot onaanvaardbaar verder 
uitstel van maatregelen zou leiden. Dit deel van de Raad is van mening, dat 
op zo kort mogel i jke termi jn tot aanleg van het gedeelte van de A 58 ten zui-
den van Breda dient te worden overgegaan. 

De A 56vormt een tweede knelpunt c.q. -lijn in het on tworpen stelsel van 
hoofdwegen. De u i tbouw daarvan tot autosnelweg gaat gepaard met aan-
tast ing van landschap en vooral woonmi l ieu (m.n. in Vught) . De A 65 is voor-
al van belang voor T i lburg : immers de relatie Den Bosch-Breda kan ook via 
A 59 en A 27 worden afgewikkeld. Bij de beoordel ing van de noodzaak tot 
een al of niet ver gaande reconstructie van de A 65 zal ook de niet meer opge-
nomen RW 62 (Ti lburg-Waalwi jk) moeten worden betrokken. Ervan uitgaarv 
de dat de rondwegen om westel i jk (RW 62) en oosteli jk (RW 66) Ti lburg niet 
langer overweging verdienen (vanwege landschappeli jke gevolgen), acht de 
Raad het op zich zelf juist, dat RW 62 niet meer in het hoofdwegennet is op-
genomen. De voorgenomen verbeter ingswerken in RW 62 tussen Loon op 
Zand en Waalwi jk zullen echter voor bepaalde vervoersrelat ie naar/van Ti l -
burg een aantrekkeli jke alternatieve route opleveren en dientengevolge enige 
reductie van de verkeersbelasting van de A 65. 

18, 19, n, p. Hoofdwegenstructuur in oostetijk Brabant en Noord-Limburg 

Voor de in deze discussiepunten aan de orde zijnde vervoersrelat ies is 
reeds op dit moment een tweetal tracéprocedures relevant, te weten de pro-
cedures rond de A 2 (Den Bosch-Eindhoven) en de A 73 (Boxmeer-Maas-
bracht). De Raad heeft de indruk, dat mede op basis van de daarin aan de or-
de zijnde tracévarianten (belangrijkste representanten weergegeven op bi j -
lage C, kaart 9, varianten 18.1 en 18.2), nog wezenli jk verschi l lende netstruc-
turen voor het hoofdwegennet in oosteli jk Brabant en Noord-L imburg ge-
construeerd kunnen worden. Een nadere afweging daarvan, die noch in de 
lopende tracéprocedure rond de A 2, noch in het SVV expliciet heeft plaats 
gevonden, acht de Raad essentieel voor de beslissingen over de tracés van 
de afzonderl i jke wegen. 

Enkele structuurvar ianten kunnen worden geconstrueerd op basis van de 
vo lgende overweg ingen: 

- afgezien van de nader te bepalen keuze uit t racévarianten, moet de A 2 
op zich zelf als een noodzakelijke nationale hoofdweg worden gezien; 

- de RW 75 tussen A 67 en A 2 bij Weert wordt terecht niet langer be-
schouwd als mogel i jk onderdeel van een toekomst ig hoofdwegennet , in 
verband met de daaraan verbonden onaanvaardbare doorsni jd ing van m.n. 
de Strabrechtse Heide; 

- de route A 50-A 67-A 2 en de A 73 zijn voor het doorgaand noord-zuid-
verkeer nagenoeg gel i jkwaardig; 

- de oosteli jke varianten (30 en 40) van de A 2 (Den Bosch-Eindhoven) 
zouden ook de functies van de A 40 (Oss-Eindhoven) kunnen vervu l len; 

- het zwaartepunt van de Eindhovense agglomerat ie verschuif t in de rich-
t ing Helmond (groeistad); het aanhaken van de oostzijde van deze agglome-
ratie aan een noord-zuidhoofdweg kan derhalve zekere voordelen hebben. 

De vo lgende twee hoofdstructuren komen daarmee in beeld: 
I. een westel i jke variant van de A 2 (variant 10 of 20) gecombineerd met 

d e A 5 0 ; 
II. een oosteli jke variant van de A 2 (variant 30 of 40) gecombineerd met 

de A 73. 
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Zonder nadere studie op deze complexe materie kan de Raad over de ver-
schillende structuurvarianten geen eindoordeel geven. Wel merkt de Raad 
reeds nu op dat de I-varianten vooral het bezwaar hebben, dat aan de hoofd-
wegenstructuur rond Eindhoven in feite een nieuwe radiaal wordt toege-
voegd (A 50). Daarentegen pleiten landschappelijke bezwaren van de meer 
oostelijke tracévarianten van de A 2 tegen de ll-varianten. Er is daarom aan-
leiding voor nadere overweging van een variant: 

III. een westelijke variant van de A2 (variant 10 of 20) gecombineerd met 
één of meer hoofdroutes door de Peel, van een nader te bepalen technische 
kwaliteit (uitvoering kruisingen, wel of niet gescheiden rijbanen, e.d.) en zo-
veel mogelijk samenvallend met bestaande wegen (bijlage C, kaart 10 toont 
als variant 19.2 alleen een weg Boxmeer-Weert, maar ook valt te denken aan 
een volledige Middenpeelwegroute: Ravenstein (A 50)-Kessel-Grathem 
(A2) of een combinatie van beide: Ravenstein-Deurne-Weert). 

De ruimtelijk-structurele bezwaren en de landschappelijke bezwaren van 
de l- en ll-varianten ontbreken in de Hl-varianten. Van deze laatste valt de 
landschappelijke inpasbaarheid - mede afhankelijk van de technische vorm-
geving - thans echter onvoldoende in te schatten. Bovendien zijn aan derge-
lijke niet eerder overwogen hoofdwegen landbouwkundige bezwaren ver-
bonden, omdat bij ruilverkavelingen niet eerder met dergelijke wegen reke-
ning kon worden gehouden. De Raad zou dan ook met nadruk tot een nadere 
studie van de wegenstructuur in oostelijk Brabant en Noord-Limburg willen 
adviseren. Daarbij ware tevens aandacht te besteden aan: 

- noord-zuid gerichte ontsluiting van de landsdelige centra Venlo en 
Roermond, die afhankelijk van de tracékeuze van een eventuele A 73, nadere 
aandacht verdienen; 

- de onder andere van de zijde van de provincie Gelderland en de ge-
meente Nijmegen ter ontlasting van doorgaand verkeer door Nijmegen be-
pleite zogenaamde Beuningenbrug (tussen A 15 en A 73); 

- het railvervoer als alternatief voor met name het lange-afstandsverkeer. 

Met betrekking tot de Beuningenbrug merkt de Raad ten slotte op, dat deze 
kostbare voorziening en de ermee gepaard gaande nieuwe doorsnijding van 
het rivierlandschap zo enigszins mogelijk voorkomen zou moeten worden. 
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of met name een zodanige reorgani-
satie van de verkeerscirculatie in Nijmegen en van het systeem van aanslui-
tingen op de A 73 en (in de toekomst) een eventuele hoofdweg via de Pley-
route (A 15-RW 52-Pleyroute-A 48) mogelijk is, dat doorgaand verkeer van/ 
naar Arnhem en Oost-Nederland vanzelf naar de A 50 wordt getrokken. 

20. Verlengde poot van Metz 

Kijkend naar met name het patroon van stedelijke concentraties in België 
en de op de grensovergang Lommel-Bergeyk verwachte verkeersintensiteit, 
kan men een weg Eindhoven-Hasselt naar de mening van de Raad hooguit 
een internationale weg van landsdelige betekenis noemen. Weliswaar kan 
de tracékeuze van de A2 (wel of niet accent op westelijke tangent om Eind-
hoven) en de A 69 (wel of niet in het verlengde van de westelijke tangent om 
Eindhoven) en de beslissing over de realisatie van de A 50 tussen Oss en 
Eindhoven nog enigermate van invloed zijn op de betekenis van de A 69 
voor het internationaal verkeer, maar de nadruk lijkt wat dat betreft toch 
steeds te zullen blijven liggen op de A 2 en de A 67. Overeenkomstig het 
reeds door de Belgische regering met betrekking tot de N 15 (in het verleng-
de van de A 69) ingenomen standpunt, moet voor de A 69 in elk geval een 
weg van het type autoweg (eventueel met gescheiden rijbanen) voldoende 
worden geacht. Gezien zijn landsdelige betekenis ligt opname daarvan in het 
hoofdwegennet - afgezien van beheersoverwegingen - voor de hand, maar 
het is de vraag of de uitvoering als autoweg een geheel nieuw tracé nog wel 
rechtvaardigt. De grote landschappelijke bezwaren van een nieuwe (als au-
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tosnelweg uitgevoerde) A 69 voor met name Dommelda l en/of Keersopdal 
nopen in elk geval tot een serieuze poging om de huidige (leefbaarheids)-
problemen in voornamel i jk Aalst en Valkenswaard in de eerste plaats bin-
nen het totale stadsgewestel i jke verkeers- en vervoerbeleid van stadsgewest 
Eindhoven op te lossen, daarbij zoveel mogel i jk gebruik makend van, even-
tueel gereconstrueerde, bestaande wegen. Een eventuele nieuwe weg 69 zal 
het auto-forensisme vanuit Valkenswaard niet onnodig mogen aanwakke-
ren. 

m. Helmond-Eindhoven 

Helmond zal volgens de Verstedeli jkingsnota worden betrokken in de 
stadsgewestel i jke ontwikkel ing van Eindhoven. De bestaande weg tussen 
Helmond en Eindhoven krijgt daarmee het karakter van een stadsgewestel i j-
ke autosnelweg. Mede omdat deze weg waarschi jnl i jk ook in de toekomst 
geen logisch onderdeel van een wi jdere hoofdwegenstructuur zal zijn, ligt 
opname ervan in het hoofdwegennet niet voor de hand. 

21 . Oss (A 50)-Cuyk (A 73) 

Op de relatie Oss-Cuyk ontstaat potentieel een zekere druk, wanneer als 
gevolg van realisatie van het noordel i jk deel van de A 73 en de A 77 een 
zuideli jker grensovergang op de as Randstad-Ruhrgebied word t geboden. Of 
deze druk ook voelbaar word t , hangt in hoge mate af van de eventuele reali-
satie van de A 59 tussen Oss en Cuyk zélf én van de beslu i tvorming omtrent 
het tracé voor de A 2 tussen Den Bosch en Eindhoven. Ingeval van een oos-
teli jk tracé zal nameli jk rekening houdend met de loop van de Duitse wegen 
2 en 57, de route via de A 67 aantrekkelijker zi jn. Mede gezien de ruimtel i jke 
situatie in de omgev ing van Grave, meent de Raad dan ook dat voorshands 
met een hoofdweg tussen Oss en Cuyk geen rekening ware te houden. 

22. Grensovergang Roermond 

De betekenis van de gedeelteli jk reeds als autosnelweg uitgevoerde RW 
68 (A 2-Roermond-Duits land) hangt voornamel i jk samen met: 

a. de ontslui t ingsfunct ie ten opzichte van Roermond; 
b. de betekenis voor doorgaand verkeer vanuit de r ichting Eindhoven en 

België (grensovergang It tervoort-Kessenich) naar Duitsland (en andersom); 
c. de beslu i tvorming omtrent (het tracé van) de A 73: een oosteli jk tracé 

(bij lage C, kaart 10, variant 19.4) brengt grensovergang Venlo/Kaldenkirchen 
meer in beeld (Duitse weg 61 in het verlengde daarvan is eerder beschikbaar 
dan weg 52 in het verlengde van RW 68), een westel i jk tracé biedt daarente-
gen betere mogel i jkheden voor aansluit ing van RW 68; overigens lijkt RW 68 
ten oosten van een oosteli jk tracé voor de A 73 ook als hoofdverbinding Bel-
g ie-Ruhrgebied (A 76-A 2-A 73-RW 68) van belang. Door de samenhang 
met de A 73 ontstaat ook een samenhang met de voor oosteli jk Brabant en 
Noord-L imburg bepleite structuurstudie. Alles bijeen acht de Raad het voor-
nemen tot afvoeren van RW 68 van het hoofdwegennet dan ook prematuur. 

23. Grensovergang Elsloo/Mechelen 

Hoewel een oost -westhoofdweg op de as Maastr icht -Heer len-Aken ru im-
tel i jk-functioneel wel l icht meer voor de hand l igt, acht de Raad de daaraan 
verbonden inpassingsproblemen ten westen van de A 2 zo groot en de E-
route (E 39) via de Belgische A 2, aansluitend op de A 76 als alternatieve as 
zodanig geschikt, dat met opname van de gehele A 76 in het hoofdwegennet 
kan worden ingestemd. 

q. Maastricht-Heerlen 

Ondanks de hoofdzakelijk regionale functie van de A 79, bestaat vanuit de 
optiek van de Raad geen bezwaar tegen opname van deze reeds als autosnel-
weg uitgevoerde weg in het hoofdwegennet . 
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IV. Het spoorwegennet 

Naar analogie van de aanpak van het hoofdwegennet is ook ten behoeve 
van de advisering over het spoorwegennet een nadere analyse gemaakt van 
denkbare verbindingen van nationaal (in beginsel intercitydienst) en lands-
delig niveau, uitmondend in een overzicht van discussiepunten (bijlage B), 
een korte schets van de hoofdlijnen van het SVV voor wat betreft de spoor-
wegen (bijlage H), dito hoofdlijnen van inspraak en (schriftelijke bijdragen 
ten behoeve van) bestuurlijk overleg (bijlage J) en ten slotte de mede daar-
door geïnspireerde overwogen verbindingen in het landelijk spoorwegennet 
voor reizigersvervoer (bijlage D). De in vergelijking met bijlage C (voor de 
hoofdwegen) betrekkelijke eenvoud van bijlage D hangt samen de in para-
graaf 11.8 geschetste specifieke kenmerken van het spoorwegennet en het in 
aansluiting daarop weinig expansieve beleid dat gevoerd kan worden. Over-
eenkomstig het eerder gestelde (paragraaf 1.4) zijn in enkele gevallen ook 
snelbusdiensten in de beschouwing van de discussiepunten betrokken. 

Over oude tracés van (goederen) spoorlijnen merkt de Raad op, dat deze in 
beginsel ten behoeve van het openbaar vervoer opengehouden moeten 
worden, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. Gezien het 
doorgaans regionale karakter van de mogelijkerwijs op deze tracé's te reali-
seren openbaar-vervoerverbindingen, dient de in concrete gevallen voor re-
servering noodzakelijke belangenafweging naar de mening van de Raad in 
de eerste plaats in streekplankader plaats te vinden. Nochtans zal de Raad in 
een aantal gevallen deze tracés/lijnen in de nadere beschouwingen per dis-
cussiepunt betrekken, voor zover daarmee ook aspecten van landelijke bete-
kenis verbonden zijn. 

Wat betreft de ten behoeve van het railvervoer te treffen voorzieningen 
merkt de Raad ten slotte in algemene zin op, dat vooral het creëren van nieu-
we halteplaatsen en stations een belangrijk instrument van sturend ver-
keers- en vervoerbeleid kan zijn (vgl. SVV-advies par. 11.10). 

1.' Relatie Groningen-Emmen-Twente 

De stedelijke concentraties Groningen, Twente en Emmen zijn alle reeds 
op dit moment door railvervoer van een bijpassend kwaliteitsniveau ont-
sloten: Groningen en Twente door intercitydiensten, Emmen door een stop-
dienst. Op genoemde kwaliteitsniveaus zijn deze gebieden echter slechts in 
één richting ontsloten, afgezien van de in het SVV genoemde snelbusdienst 
Groningen-Emmen. De Raad vraagt zich dan ook af of onderlinge verbinding 
per spoor van Groningen en Emmen met een doorgaande dienst op Twente, 
dan wel een snellere verbinding Groningen-Twente (via Hoogeveen-Har-
denberg) zou kunnen bijdragen aan de ontwikkelingskansen van deze perife-
re stedelijke gebieden. Voor de verbinding Groningen-Emmen zou de reeds 
in het ontwerp-streekplan Groningen opgenomen route via Veendam, 
Stadskanaal en Ter Apel het meest voor de hand liggen. Daartoe zou slechts 
15 km nieuw tracé moeten worden aangelegd. Een dergelijke verbinding zou 
voor de relatie Groningen-Twente waarschijnlijk weinig voordeel opleve-
ren, maar een welkome impuls kunnen zijn voor de ontwikkeling van de met 
grote structurele werkloosheid kampende Gronings-Drentse veenkoloniën. 

De verbinding Hoogeveen-Hardenberg draagt aan dit laatste noch aan 
een veelzijdige ontsluiting van Emmen bij, maar biedt vooral mogelijkheden 
voor verbetering van de relatie Groningen-Twente (wellicht ook als interci-

• Nummering overeenkomstig de nummers ty-dienst), met als bijkomend voordeel de verbetering van de positie van sti-
van discussiepunten op de bijlagen B en D. muleringskern Hardenberg. 
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De Raad is van mening dat de voorgaand geopperde mogel i jkheden nade-
re studie behoeven. Daarbij dienen ook de eventuele consequenties voor het 
streekvervoer en de daaruit voortv loeiende gevolgen voor de openbaar-ver-
voervoorziening van vooral de kleinere kernen te worden betrokken. Voors-
hands zullen spoorverb indingen Ter Ape l -Emmen en Hoogeveen-Harden-
berg fysiek niet onmogel i jk mogen worden gemaakt. 

2. Zwolle-Emmen 

Ondanks de pr imair landsdelige betekenis van Emmen, acht de Raad een 
hoog-kwal i tat ieve openbaar-vervoerverbinding een waardevol le bi jdrage 
aan de in de Verstedeli jkingsnota en de Nota Regionaal Sociaal-Economisch 
Beleid beoogde ontwikkel ing van deze groeipool . Omdat deze ontwikkel ing 
reeds vóór 1990 zijn beslag moet kr i jgen, zal de gewenste ui tbreiding van de 
intercitydienst met het traject Zwo l le -Emmen naar de mening van de Raad 
reeds in fase 1 tot stand moeten komen (tekst en kaart van de pkb zijn op dit 
punt tegenstr i jdig). Tot ui tvoering van de daartoe noodzakelijke gedeelte-
lijke spoorverdubbel ing is reeds besloten. 

3. Spoorlijn over de Afsluitdijk 

Een (intercity )rail vervoerdienst A lkmaar -Af si u i td i jk -Leeuwarden-Gron in-
gen, of eventueel zelfs een internationale dienst, door lopend naar Bremen 
en Hamburg, zou niet zozeer nieuwe, sterk verstedeli jkte gebieden ontslui-
ten, maar de reeds ontsloten verkeerspolen een veelzi jdiger ontslui t ings-
structuur van hogere kwaliteit geven. Dit kan sectorale betekenis hebben, 
voor zover hierdoor op bepaalde vervoerrelaties kortere reisti jden ontstaan 
en daarmee de aantrekkingskracht van het openbaar vervoer word t ver-
groot. In beginsel zijn ook ruimtel i jk-structurele effecten te verwachten, om-
dat zowel het vestigingsplaatskeuzegedrag als de ontwikkel ingskansen van 
reeds gevestigde bedri jven erdoor kunnen worden beïnvloed. 

De Raad heeft de indruk dat juist dit laatste effect wel eens beperkter kan 
zijn dan een soortgel i jk effect van hoofdwegen, omdat de aard van per rail 
vervoerde goederen een marginale reist i jdbeperking wein ig interessant 
maakt. Of dan alleen nog van het personenvervoer een st ructuurvormend 
effect te verwachten valt, dat in redelijke verhouding staat tot de eraan te be-
steden maatschappel i jke kosten, waagt de Raad voorshand op onderhavige 
vervoersrelat ie te betwi j fe len. Ook de sectorale betekenis van een railvervoer-
dienst via de Afslui tdi jk lijkt de Raad te ger ing. De verwachte wegverkeersin-
tensiteiten en de geringe infrastructurele problemen die op deze relatie ook 
voor het wegverkeer te verwachten zijn, verschaffen wat dat betreft vo ldoen-
de aanwi jz ingen. De Raad meent dan ook, dat de beleidsvoornemens op dit 
punt geen aanvul l ing behoeven en dat voor lop ig kan worden volstaan met 
de snelbusdienst A lkmaar-Leeuwarden. Wel meent de Raad, dat het markt-
onderzoek voor tdurend mede gericht moet zijn op het onderkennen van 
een behoefte aan rai lvervoer op dit soort nieuwe trajecten. 

4. Spoorlijn Alkmaar-Lelystad-Zwolle(-Twente) 

Het in het voorgaande over de spoorl i jn via de Afslui tdi jk gestelde, geldt 
vr i jwel onverkort voor een lijn tussen de groeikernen Alkmaar en Lelystad en 
groeistad Zwol le. Van deze drie is alleen Lelystad nog niet door een raill i jn 
ontsloten. De veel sterkere vervoersrelatie daarvan met Amsterdam brengt 
de Raad echter in eerste instantie tot een voorkeur voor een rai lverbinding 
met de hoofdstad (zie het volgende discussiepunt). 

De situatie op de lijn noordeli jk Noord-Hol land-Lelystad-Zwol le( -Twente) 
kan wezenli jk anders komen te l iggen, zodra eventueel tot inpolder ing van 
de Markerwaard zou worden besloten en vooral wanneer tevens zou worden 
besloten tot vest iging van een nationale luchthaven daarin. Bij de eventuele 
ontwikkel ing van plannen daartoe, zal naar de mening van de Raad dan ook 
aandacht moeten worden besteed aan de rai lvervoervoorzieningen en de 
eventueel noodzakelijke aanvul l ing van het in het SVV opgenomen spoor-
wegennet. 
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5, a. Randstad-Lelystad-Groningen 

Over de wenselijkheid van een verlengde Almerelijn (Amsterdam-Leley-
stad), sinds kort aangeduid als Flevolijn, bestaat grote eenstemmigheid. De 
Raad heeft reeds eerder, in het kader van de behandeling van de Verstedelij-
kingsnota, aangedrongen op de realisatie van het gedeelte Amsterdam-AI-
mere2. Dit werd vooral van belang geacht met het oog op de gewenste beïn-
vloeding van het voertuigkeuzegedrag. Spoedige realisatie vindt de Raad 
dan ook van het grootste belang. 

De in het kader van het SVV meest interessante vraag is veeleer of de Fle-
volijn ooit een Zuiderzeespoorlijn zal moeten worden, dat wil zeggen een op 
enigerlei wijze aan de noordzijde met het landelijk spoorwegennet verbon-
den lijn. De Regering is blijkens het SVV voorshands van mening, dat door-
trekking na 1990 (planologisch) mogelijk moet blijven maar overigens minder 
waarschijnlijk moet worden geacht. Daarbij wordt gewezen op de, in vergelij-
king met onder andere de Tweede nota over de ruimtelijke ordening, geringe-
re taakstelling ten aanzien van de bevolkingsontwikkeling van het noorden. 
De Raad proeft hierin echter de ten aanzien van vooral het openbaar vervoer 
het SVV zo eigene vraagvolgende benadering en meent dat de Regering on-
voldoende de mogelijkerwijs structuurvormende betekenis van een Zuider-
zeespoorlijn onderkent. Een Flevolijn is slechts een stadgewestelijke vervoer-
lijn, die weliswaar van grote betekenis voor een sturend verkeers- en vervoer-
beleid is, maar - meer structureel benaderd - in wezen de centrale positie van 
Amsterdam bevestigt en versterkt, het forensisme aanwakkert en dientenge-
volge niet bevorderlijk is voor een meer zelfstandige ontwikkeling van Alme-
re en Lelystad. 

Dit ongewenste structuurvormende effect kan wellicht enigermate teniet 
worden gedaan, wanneer de centraliteit van beide groeikernen wordt ver-
sterkt door noordwaartse doortrekking van de spoorlijn. De ermee gepaard 
gaande afstandsverkorting naar het noorden kan bovendien een positieve 
invloed hebben op de ontwikkeling van centraal Groningen en Leeuwarden. 
Vooral de beoogde versterking van de tertiaire sector met de daaraan eigene 
intensiteit van persoonlijke externe contacten, kan van een verbeterde open-
baarvervoerverbinding met de Randstad voordeel ondervinden. Blijft uiter-
aard de vraag of een tweede verbinding met het noorden voldoende ver-
voervraag zal weten te activeren en ook of de kwaliteitsverbetering op de re-
latie Randstad-Groningen niet bij voorbeeld door snelheidsverhoging of 
anderszins (vergelijk de intercity-plus) op de bestaande verbinding bereikt 
kan worden. Zonder nader onderzoek kan naar de mening van de Raad dan 
ook slechts tot het fysiek openhouden van realiseringsmogelijkheden wor-
den besloten. 

Voor de in verband daarmee noodzakelijke, globale tracering dienen zich 
nog verschillende mogelijkheden aan, waarvan de belangrijkste twee over 
respectievelijk Emmeloord-Heerenveen-Drachten en Dronten-Kampen 
-Zwolle lopen. De lijn via Friesland is waarschijnlijk het kortst, haakt enkele 
niet-onbelangrijke kernen aan het spoorwegennet aan en vermindert de 
kwetsbaarheid van het op het noorden gerichte bestaande lijnensysteem. De 
in de Tweede nota ruimtelijke ordening opgenomen lijn via Kampen zal te-
vens op regionaal niveau voor de relatie Lelystad-Zwolle van belang zijn, le-
vert een aanzet voor een verbinding noordelijk Noord-Holland-Lelystad 
-Zwolle(-Twente), versterkt de centraliteit van groeistad Zwolle en vraagt 
minder kilometers nieuwe spoorlijn. Met de hem ter beschikking staande ge-
gevens kan de Raad geen voorkeur voor één van beide trajecten uitspreken. 
Het openhouden van beide opties lijkt de Raad vooralsnog aanbevelens-
waardig. 

6. Ringspoorweg Amsterdam 

Een eventuele ringspoorweg om Amsterdam, waarvoor het tracé al be-
schikbaar is, is in eerste instantie van belang voor de aansluiting van de 

2 Advies over de Verstedeiijkingsnota, biz. 48. Schiphollijn op Amsterdam-CS. Hoewel niet nadrukkelijk als beleidsvoorne-
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men gepresenteerd, word t er echter in de pkb nog vanuit gegaan dat aller-
eerst dient te worden aangekoerst op een e indpunt van deze li jn op het A m -
sterdamse Museumple in . Daarnaast zou volgens het SVV slechts «onder-
zocht» moeten worden of het gewenst is de Schiphol l i jn bij Amste rdam met 
het landeli jk spoorwegennet te verbinden. Daarbij zou dan gebruik kunnen 
worden gemaakt van de r ingspoorweg en zouden doorverb ind ingen kunnen 
worden gerealiseerd in de r icht ing Almere/Lelystad, Purmerend, 't Gooi en 
Utrecht. 

De Raad acht laatstgenoemde aanslui t ingen van essentiële betekenis voor 
de bereikbaarheid van de voor lop ig enige nationale luchthaven en voor het 
reizigersvervoer van/naar de Hemli jn en de Flevoli jn. Daarbij is tevens over-
w o g e n , dat zich op de wegen van en naar Schiphol in toenemende mate ca-
paci te i tsproblemen zullen gaan voordoen. Met ins temming constateert de 
Raad dan ook dat, sinds het verschi jnen van het bele idsvoornemen SVV, in 
brede kr ing steun is ontstaan voor een ten aanzien van de r ingspoorweg en 
de museumple in l i jn andere priori tei tsstel l ing dan blijkens het SVV in het 
aanvankeli jke voornemen van de Regering lag. 

b. RailvervoerAmsterdam-Purmerend 

De Raad heeft er in het advies over de Verstedeli jkingsnota op gewezen, 
dat voor de ontwikkel ing van Groot-Purmerend een verbeterde openbaar 
vervoerverb ind ing met Amsterdam nodig zal zi jn3 . Daarbij werd de keuze 
tussen een beter bij de toekomst ige bebouwing aansluitende rai lverbinding 
en een busverb inding opengelaten. Het gestelde was wel iswaar gebaseerd 
op een hogere taakstel l ing voor Purmerend dan in de regeringsbesl issing 
over de Verstedel i jk ingsnota is opgenomen en bovendien is het variabele 
deel van de daarin genoemde capaciteitscijfers onder invloed van de kamer-
behandel ing van de Verstedel i jkingsnota wel iswaar verder op de achter-
grond geraakt, maar dat neemt niet weg dat thans nog steeds van een aan-
zienlijke w o n i n g p r o d u k t i e - minstens 8500 won ingen vóór 1 9 9 0 - in de Pur-
mer word t ui tgegaan. De behoefte aan een betere openbaar-vervoerverbin-
d ing bli j f t dan ook bestaan. Ingeval van een rai lverbinding geven landschap-
pelijke prob lemen in Water land en de ruimtel i jke en infrastructurele proble-
men in Amsterdam-noord de doors lag, wanneer de Raad zijn voorkeur uit-
spreekt voor de ook in het SVV voorziene aftakking van de spoorl i jn Zaan-
dam-Enkhuizen boven een rechtstreekse rai lverbinding tussen Purmerend en 
Amste rdam (noord). Een dergeli jke aftakking stelt echter eisen aan de stede-
bouwkund ige opzet van de ui tbreiding van Purmerend. De inzichten daar-
omtrent ontwikkelen zich thans in een r icht ing, die wel l icht aanleiding geeft 
de verbeter ing van de openbaar-vervoerrelat ie met Amsterdam in eerste in-
stantie te zoeken in een rechtstreekse snelbusdienst, zoveel mogel i jk op een 
eigen baan. 

c. (Oude) Goederenspoorlijnen ten zuiden van Amsterdam 

Het is voorstelbaar dat de mogel i jkheden tot (re)activeren van de groten-
deels niet meer in gebruik zijnde goederenspoor l i jnen vanuit Amsterdam in 
de r icht ing Ui thoorn / Breukelen en Ui thoorn/Aalsmeer dan wel een doorver-
b inding naar A lphen a/d Rijn word t opengehouden. De Raad zou dat noch-
tans niet wi l len aanbevelen. De vervoervraag op deze trajecten, zal ook na 
realisering van ra i lverbindingen, ten enenmale ontoereikend zijn en de even-
tuele s t ructuurvormende effecten ervan moeten in str i jd worden geacht met 
het over loopbele id en het streven naar het openhouden van het Randstad-
middengebied. Ook voor de verb ind ing met Aalsmeer lijken betere vervoer-
mogel i jkheden voorhanden. Zelfs een negatieve reservering lijkt de Raad 
thans we in ig zinvol. 

d . Reactivering Apeldoorn-Zwolle 

De Raad onderkent mét het SVV, dat er voor de Veluwe geen grote plannen 
r de Verstedeiingsnota, biz. 47. tot verstedel i jk ing bestaan, maar merkt daarbij op dat met Ape ldoorn en 
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Zwolle niet alleen reeds op dit moment twee steden van importantie op be-
trekkelijk korte afstand van elkaar liggen, maar bovendien dat beide een ver-
dere groei zullen doormaken - Apeldoorn als opvangkern voor de Veluwe, 
Zwolle als groeistad - en voorts dat met een zekere overloop vanuit Apel-
doorn naar Zwolle wordt gerekend (zie Verstedelijkingsnota). Het openbaar 
vervoer tussen beide steden was tot voor kort in hoofdzaak aangewezen op 
de spoorverbinding via Deventer. Thans onderhoudt de streekvervoerder tus-
sen Apeldoorn en Zwolle een snelbusdienst met halfuurfrequentie, waarmee 
ruimschoots kan worden voorzien in de actuele vervoerbehoefte. Belangrijk-
ste bezwaar van deze vervoervoorziening is ongetwijfeld, dat deze, gebruik-
makend van de autosnelweg (A 50), geen bijdrage levert aan het stadsgewes-
telijke vervoer van/naar de tussen beide steden liggende kernen. De Raad 
meent, dat het reeds beschikbare tracé van de oude spoorlijn daarvoor, als-
mede wellicht voor het toeristisch railvervoer (w.o. fietsvervoer), gereser-
veerd dient te worden. Dit tracé zou, behalve voor een gereactiveerde railver-
binding, voor busvervoer op een eigen baan kunnen worden gebruikt. 

e. Spoorlijn Amersfoort-Rhenen-Kesteren 

Wél de kaart (1b) maar niet de tekst (5.6.3) van de pkb van het SVV bevat 
de inmiddels al in uitvoering genomen reactivering van de oude goederen-
lijn De Haar (op de lijn Utrecht-Arnhem)-Veenendaal-Rhenen. In het ver-
lengde daarvan ligt de eveneens oude goederenspoorlijn Amersfoort-De 
Haar. Dankzij deze situatie kan door de toevoeging van een slechts 3 km 
lang traject Rhenen-Kesteren (met rivierkruising) een nieuwe schakel in het 
spoorwegennet worden gecreëerd. Deze biedt totaal nieuwe routemogelijk-
heden op de relatie Nijmegen/Noord-Limburg-Utrecht/Randstad-Noord-
vleugel. Bovendien ontstaat op meer regionaal niveau een wellicht zeer 
bruikbare vervoermogelijkheid tussen de binnen Utrecht-oost fungerende 
opvangkernen Amersfoort (tevens aanwijzing als groeistad mogelijk) en 
Veenendaal. De rivierkruising bij Rhenen doorsnijdt weliswaar een kwets-
baar gebied, maar de bestaande rivierkruisende weg en de gedeeltelijk in 
het landschap nog herkenbare loop van een vroegere verbinding bieden 
goede mogelijkheden voor inpassing van de spoorweg in het landschap. De 
Raad acht nader onderzoek naar de bruikbaarheid van een spoorlijn Amers-
foort-Rhenen-Kesteren zinvol en bepleit een voorlopige ruimtelijke reser-
vering daarvoor. 

7. Rechtstreekse verbinding Utrecht-Breda 

Projectie van de zware assen in het hoofdwegenstelsel op het ontworpen 
(intercity) spoorwegennet laat een opvallende «missing link» zien tussen 
Utrecht en Breda, niet alleen ten behoeve van beide steden maar ook als 
schakel in een doorgaande verbinding naar Zeeland, Antwerpen/Brussel en 
verder gelegen doelen. Binnenlands zou een dergelijke verbinding aanzien-
lijke reistijdverkortingen mogelijk maken en kunnen bijdragen aan de oplos-
sing van knelpunten in het autoverkeer. Voor langere (internationale) reizen 
zijn deze voordelen relatief van minder belang. Afhankelijk van de tracékeu-
ze (met name de mate waarin van de bestaande route Utrecht-(Geldermal-
sen)-Leerdam-Gorinchem-Dordrecht-Breda gebruik wordt gemaakt) zullen 
de noodzakelijke investeringen sterk kunnen verschillen, moet rekening wor-
den gehouden met een zekere aantasting van natuur en landschap (bij voor-
beeld Land van Altena/Biesbosch) en zijn meer of minder grote inpassings-
problemen te verwachten (vooral bij Breda/Oosterhout). Alles bijeen is de 
Raad dan ook bepaald nog niet toe aan de conclusie, dat een min of meer 
rechtstreekse railverbinding Utrecht-Breda wenselijk is. Nader onderzoek 
naar de exploitatiemogelijkheden ervan lijkt de Raad echter zinvol. Eveneens 
zal moeten worden nagegaan of als alternatief een snelbusdienst Utrecht-
Gorinchem-Breda bestaansrecht heeft. 

/ 
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IntercitydienstZwolle-Nijmegen-Roosendaal 

Hoewel deze verb ind ing reeds is opgenomen in het stelsel van intercityl i j -
nen, zoals vermeld in het spoorboekje, vertoont de dienstregel ing tot nu toe 
veeleer de kenmerken van een stopdienst. De Raad stemt in met het voorne-
men op deze verb ind ing de dienst uit te breiden tot een vol ledige intercity-
dienst. 

8. Verbreding Willemsverbinding 

Met de Regering is de Raad van mening dat toekomst ige capaciteitsproble-
men ter plaatse van de kruising van de Nieuwe Maas in Rotterdam en de eni-
ge doorgaande noord-zuidrai lverbinding in West-Nederland tot ruimtel i jke 
reservering van een viersporige Wi l lemsverb ind ing nopen. Wel vragen de 
relatief grote beperkingen als gevolg van een dergeli jke claim op stedelijk 
gebied om spoed met het meer definit ief maken van de plannen. Overigens 
meent de Raad, dat er aanleiding is reeds nu tot ui tvoer ing als tunnel te be-
slui ten. De reeds gebleken kwetsbaarheid van het noord-zuidrai lvervoer 
word t er door verminderd en de aan een brug verbonden «gaten» in de 
dienstregel ing zullen er door worden geël imineerd. 

f. Verbinding Den Bosch-Waalwijk-Lage Zwaluwe 

Z o a l s - in andere bewoord ingen - reeds in-het SVV is gesteld, kan een re-
activering van de oude goederenl i jn Den Bosch-Lage Zwaluwe als rail l i jn 
ruimtel i jk-funct ioneel niet erg voor de hand l iggend worden geacht. Ook de 
netstructuur lijkt er geen aanmerkeli jke verbeter ing van te zullen ondergaan. 
Vanuit de vervoervraag benaderd, lijkt zelfs een rail l i jn Waalwi jk -Den Bosch 
voor het personenvervoer nauweli jks te rechtvaardigen. De bestaande snel-
busdienst, die op basis van het in mei 1979 in te voeren normer ingssysteem 
van het voorzieningenniveau voor het streekvervoer een halfuursfrequentie 
zal krijgen en die aansluit op de intercitytreinen te 's-Hertogenbosch, kan 
ru imschoots in de actuele vervoerbehoefte voorzien. 

9. Oost-westlijn Tilburg-Boxtel-Duitse grens 

Gebruik makend van de reeds bestaande, grotendeels nog voor goederen-
vervoer in gebruik zijnde lijn Boxte l -Veghe l -Uden-Gennep, zou niet alleen 
een hoogwaardig stadsgewesteli jk vervoer kunnen worden gecreëerd voor 
f l ink gegroeide plaatsen als Veghel en Uden, maar bovendien zou een nieu-
we verbinding met Duitsland kunnen worden gemaakt. Vooralsnog heeft de 
Raad de indruk dat aan dit laatste naast de reeds bestaande l i jnen via Ni jme-
gen en Venlo geen behoefte bestaat. Ook geeft de ter Duitse zijde aanwezi-
ge, aansluitende rai lverbinding een wein ig logische voortzett ing. Een moge-
lijke functie op regionaal/stadsgewestel i jk niveau lijkt voor de niet-directe 
rai lverbinding via Boxtel voorshands evenmin te verwachten, omdat zowel 
Uden, Veghel als Schijndel rechtstreekse busverbindingen (snel- en stop-
diensten) hebben met 's-Hertogenbosch en Eindhoven. 

10. Intercitydienst Nijmegen-Venlo-Roermond-Maastricht 

Als nationale noord-zuidrai lverbinding zou een intercitydienst op de reeds 
bestaande lijn N i jmegen-Ven lo-Roermond-Maast r i ch t in vergeli jking met 
bestaande stopdiensten op die lijn en de interci tyverbinding via 's-Hertogen-
bosch de reistijd met ongeveer V3 (± Va uur) bekorten. Een dergeli jk aanzien-
lijk reist i jdvoordeel zal het railvervoer ook op deze lange-afstandsrelatie een 
geduchte concurrent van de auto maken. Mede met het oog op de in dit ge-
bied spelende problematiek van de A 73 (zie hoofdstuk III, discussiepunten 
18,19, n en p) meent de Raad dat i nde p k b m e t een eventuele intercitydienst 
op genoemde verbinding en eventueel daarvoor noodzakelijke verbeter in-
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gen aan de railinfrastrctuur rekening moet worden gehouden. De Raad 
meent voorts dat het, mede gezien het reserverende karakter van het SVV, 
overweging verdient de spoorlijn Maastricht-Belgische grens(-Luik) in het 
intercitynet op te nemen. Mits deze spoorlijn wordt geëlectrificeerd, ontstaat 
de mogelijkheid een doorgaande treinverbinding naar Luik en Brussel te 
creëren. 

11. Nieuwe grensovergang met België 

Tussen Nederland en België zijn er voor het personenvervoer slechts twee 
grensoverschrijdende railverbindingen: één bij Roosendaal en één bij Maas-
tricht. Vooral voor vervoer vanuit Oost- en Noord-Nederland lijkt de bestaan-
de situatie weinig ideaal. In de Tweede nota ruimtelijke ordening werd dan 
ook een aanzienlijk aantal grensovergangen voor personen- en/of goederen-
vervoer toegevoegd. Niet één daarvan komt in het SVV nog voor. Dat geldt 
voor de geheel nieuwe, directe verbinding Eindhoven-Antwerpen, maar het 
geldt ook voor de geheel via bestaande, te reactiveren goederenlijnen lopen-
de routes Eind hoven-Val kenswaard-Overpelt(België)-Antwerpen/Hasselt 
en Tilburg-Turnhout-Herentals-Antwerpen. 

Laatstgenoemde verbinding en de geheel nieuwe verbinding Eindhoven-
Antwerpen liggen ook naar de mening van de Raad thans minder voor de 
hand. De verbinding over Turnhout zal, als gevolg van de structuur van het 
Belgische spoorwegennet vermoedelijk nauwelijks voordeel opleveren ten 
opzichte van de route via Roosendaal. De geheel nieuwe verbinding Eindho-
ven-Antwerpen getuigt van een onvoldoende aan de praktijk getoetste 
structuurbenadering: schaal en (maatschappelijke) kosten van het project 
staan naar huidig inzicht niet meer in redelijke verhouding tot het ervan te 
verwachten nut. 

De overblijvende mogelijkheid van een verbinding via Valkenswaard lijkt 
de Raad een nader onderzoek en ruimtelijke reservering waard. Volgens het 
tracé van de oude goederenspoorlijn zal een dergelijke railverbinding te ver 
buiten het centrum van Valkenswaard liggen om betekenis te kunnen heb-
ben voor de vervoersrelatie Valkenswaard-Eindhoven. Bij eventuele reactive-
ring ware daarom tevens een geringe tracéverschuiving ter hoogte van Val-
kenswaard te overwegen. 

12. Spoorlijn Heerlen-Aken 

Als uitgangspunt voor het toekomstige spoorwegennet van Zuid-Limburg 
lijkt één internationale hoofdverbinding met Duitsland juist. Wanneer de be-
staande structuur door betrekkelijk geringe infrastructurele maatregelen, zo-
als de onderhavige lijn Heerlen-Kerkrade-Kohlscheid-Aken kan worden 
verbeterd, dan lijkt daar weinig op tegen. Wel lijkt het de Raad gewenst, dat 
omtrent de daaruit mogelijkerwijs voortvloeiende sluiting van enkele baan-
vakken (Kerkrade-Schin op Geul en Simpelveld-Duitse grens; zie SVV blz. 
53) ook in de pkben op de kaarten 1a en 1b duidelijkheid wordt verschaft. Na 
eventuele sluiting zal de openbaar-vervoervoorziening van de aanliggende 
kernen verzekerd moeten zijn. 
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Bijlage A 

DISCUSSIEPUNTEN IN HET HOOFDWEGENNET 

De discussiepunten in het hoofdwegennet zijn opgespoord door confron-
tatie van een betrekkelijk maximal ist isch opgezet wensl i jnennet met het net 
van bestaande/in ui tvoering zijnde hoofdwegen. Voor wat betreft dit laatste 
is uitgegaan van het Ui tvoer ingsprogramma Rijkswegen 1979-1983, tenzij 
een weg(deel) nog duideli jk onderwerp van discussie is. Voor de ontwikke-
l ing van een wensl i jnennet is aansluit ing gezocht bij de in par. II.5 genoemde 
schaalcriteria. In samenhang daarmee is binnen het stelsel van hoofdwegen 
onderscheid gemaakt tussen nationale en landsdelige hoofdverb indingen. 

Nationale hoofdwegen verbinden stedelijke concentraties die binnen de 
Nederlandse verhoudingen van nationale betekenis mogen worden geacht. 
Ze dienen deel uit te maken van een logische netstructuur op nationale 
schaal, moeten mede gericht zijn op nabije stedeli jke concentraties in Duits-
land en België en passen in het zich ontwikkelend systeem van internationa-
le hoofdverb indingen. Op basis van de huidige spreiding van bevolking en 
werkgelegenheid alsmede het in de Verstedeli jkingsnota uiteengezette be-
leid met betrekking tot spreiding en verstedel i jk ing, zijn voorshands de vol-
gende stedelijke concentraties op deze plaats als van nationale betekenis be-
schouwd: 

• Centraal Groningen • Den Haag e.o. 
• Twente • Rijnmond 
• Apeldoorn • Drechtsteden 
• Arnhem/Nijmegen • Midden-Zeeland 
• stad Utrecht e.o. • Breda 
• Almere/Lelystad • Tilburg 
• 't Gooi • 's-Hertogenbosch 
• Amsterdam • Eindhoven 
• Alkmaar • Geleen/Sittard 

• Zaanstreek/IJmond • Heerlen/Kerkrade 
• Haarlem • Maastricht. 

Over het algemeen betreft het hier stedelijke concentraties van meer dan 
200 000 inwoners. Midden-Zeeland is hierin opgenomen, omdat het de eni-
ge stedelijke concentratie in een wi jde omgev ing betreft, die bovendien van-
wege zijn havenindustriële functie van nationale betekenis mag worden ge-
acht. 

Landsdelige hoofdwegen ontslui ten stedelijke concentraties, waarvan de 
economische en culturele betekenis de schaal van de provincie duideli jk te 
boven gaat, zonder dat direct van een nationale betekenis gesproken kan 
worden. Voorshands worden tot die concentraties gerekend: 

• Delfzijl/Eemsmond • Delft 
• Leeuwarden • Kanaalzone (Terneuzen) 
• Emmen • West-Brabant 
• Zwolle • Venlo 
• Deventer • Helmond 
• Amersfoort • Roermond. 
• Leiden 
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Getoetst aan de netten van nationale en landsdelige hoofdverbindingen, 
blijken er bestaande/in uitvoering zijnde wegen te zijn, die: 

- de bij het nationale of regionale schaalniveau passende kwaliteit heb-
ben, 

- op logische wijze in een totaalstructuur van de netten inpasbaar zijn en 
- niet zodanig overbelast dreigen te raken dat ze als onderdeel van de 

hoofdinfrastructuur heroverweging verdienen (dit speelt met name bij enige 
autosnelwegen in de Randstad). 

Omtrent de opname van deze wegen in het hoofdwegennet is nadere dis-
cussie niet zinvol. Op navolgende overzichtskaart zijn deze wegen als dub-
bellijnige (nationale hoofdwegen) of éénlijnige (landsdelige hoofdwegen) 
getrokken lijnen aangegeven. De ruimtelijke functionele wenslijnen van de 
overblijvende discussiepunten zijn op de overzichtskaart zeer schematisch als 
dubbellijnige (nationale hoofdverbindingen) en enkellijnige (landsdelige 
hoofdverbindingen) pijlen aangegeven. Bij de wenslijnen voor nationale 
hoofdverbindingen duiden de in streeplijnen getekende pijlen op de aanvul-
lende betekenis van de desbetreffende verbindingen, bij voorbeeld ten be-
hoeve van meerzijdige ontsluiting van bepaalde stedelijke concentraties. Deze 
pijlen staan niet (alleen) voor nog mogelijke alternatieve structuur- en/of tra-
jectvarianten, maar duiden er tevens op, dat de hoofdverbinding als zodanig 
ter discussie wordt gesteld (vanwege de sterke interferentie met de beheers-
problematiek - vgl. par. 11.5 - is een dergelijk onderscheid bij de discussie-
punten van landsdelig niveau niet gemaakt).' 

De discussiepunten ten aanzien van nationale en landsdelige hoofdverbin-
dingen zijn respectievelijk genummerd (nrs. 1 t/m 23) en geletterd (letters a 
t/m q met uitzondering van I en o). De nummers en letters corresponde-
ren met de in de marge van het advies opgenomen aanduidingen. 
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OVERZICHT DISCUSSIEPUNTEN 
HOOFDWEGENNET 

_ _ — nationale hoofdverbinding; nadere discussie 
in beginsel niet nodig 

- j fr. nationale hoofdverbinding; nadere discussie over 
structuur-/trajectvarianten gewenst (nummer komt 
overeen met nummering discussiepunten) 

7 
^.- = ^ eventuele nationale hoofdverbinding, nog verschil-

lende trajecten/structuren mogelijk 

— ^ — landsdelige hoofdverbinding, nadere discussie 
in beginsel niet nodig 

^ • (eventuelel landsdelige hoofdverbinding; soms nog 
verschillende trajecten/structuren mogelijk 

(letter komt overeen met lettering discussiepunten) 

s A-nummers volgens het ontwerp hoofdwegennet 
1977 (SVV) 
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Bijlage B 

DISCUSSIEPUNTEN IN HET LANDELIJK SPOORWEGENNET REIZIGERS-
VERVOER 

Naar analogie van de in bij lage A geschetste aanpak bij de hoofdwegen, 
zijn ook voor het spoorwegennet discussiepunten in het stelsel van nationa-
le hoofdverb ind ingen (in beginsel intercitydienst) en landsdelige hoofdver-
bindingen opgespoord. In overeenstemming met het in par. 11.8 ten aanzien 
van de spoorwegen gestelde, heeft de confrontat ie van aanwezige/in aanleg 
zijnde spoorwegen enerzijds en wensl i jnen anderzijds een geringer aantal 
discussiepunten opgeleverd dan in het hoofdwegennet . In eerste instantie is 
het bij de wegen gehanteerde schaalcr i ter ium minimal ist isch gehanteerd; 
dat w i l zeggen de geselecteerde stedeli jke concentraties zijn in beginsel 
minstens in één r ichting op het passende kwaliteitsniveau aan het spoorwe-
gennet aangehaakt. In tweede instantie is een verzwaard schaalcri terium ge-
hanteerd ten einde na te gaan of een meerzijdiger ontslui t ingsstructuur 
overweging verdient (dit heeft bij voorbeeld geleid tot discussiepunt 7). Ten 
slotte is het bestaan van (oude tracés van) goederenspoorl i jnen, in een rela-
tief groot aantal gevallen aanleiding geweest de mogel i jk toekomst ige bete-
kenis ervan voor het personenvervoer aan de orde te stellen. 

De potentiële interci tyverbindingen en de li jnen ten behoeve van meer re-
gionaal vervoer zijn op navolgende kaart respectievelijk genummerd (nrs. 1 
t /m 12) en geletterd (letters a t / m f). 
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DISCUSSIEPUNTEN 
LANDELIJK SPOORWEGENNET 

REIZIGERSVERVOER 

bestoand intercltyne» 

ooooooo intercitybusdienst 

— — — spoorlijn reizigersvervoer. geen intercitydienst 

4 > discussiepunten nationale hoofdverbindingen 

<4—-—• discussiepunten landsdelige verbindingen 
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Bijlage C 

STRUCTUUR- EN TRAJECTVARIANTEN HOOFDWEGENNET 

Per discussiepunt in het hoofdwegennet volgens bij lage A, is nagegaan of 
wezenli jk verschil lende verbindingen (trajectvarianten) of combinat ies van 
verbindingen (structuurvarianten) denkbaar zijn en zo ja, welke voor een on-
derl inge vergel i jk ing in aanmerking komen. Deze alternatieve wegen per dis-
cussiepunt zijn op navolgende kaarten in beeld gebracht. Om praktische re-
denen en vanwege de samenhang met de samenvattende beschri jving van 
inspraak en (schriftelijke bi jdragen van gesprekspartners in het) bestuurli jk 
over leg, beslaan de kaarten steeds één van een viertal landsdelen. Per kaart 
zijn zoveel mogel i jk structuur- en trajectvarianten in dat landsdeel weergege-
ven voor zover ze geen over lappingen vertonen met andere var ianten; dit 
terwi l le van de overzichtel i jkheid. De (combinaties van) alternatieve wegen 
zijn per discussiepunt genummerd (de nummers en letters van de discussie-
punten gaan aan de nummers van de concrete wegen vooraf). Naast elke 
kaart zijn de verschi l lende verbindingen beschreven. 

Met de aangegeven alternatieve verbindingen is zoveel mogel i jk aange-
sloten bij ideeën die reeds in de discussie over het SVV én (meer of minder) 
oude wegenplannen naar voren zijn gebracht. Voor wat betreft de ontwikke-
l ing van het Duitse wegennet is rekening gehouden met het «Bedarfsplan für 
die Bundesfernstrassen (1971-1985)». Slechts in enkele gevallen heeft de 
nadrukkeli jk gekozen structuurbenadering aanleiding gegeven een concre-
te wegverb ind ing in de discussie te betrekken, die niet eerder overwogen 
lijkt te zijn. 

Ten aanzien van de betekenis van de in kaart gebrachte varianten word t 
ten slotte het volgende opgemerkt . De opgenomen varianten worden door-
gaans overwogen als alternatieven voor elkaar en niet als naast elkaar mo-
geli jke verb indingen. Voorts word t opgemerkt dat door onderl inge combina-
tie van delen van de in tekening gebrachte var ianten, nog andere reële alter-
natieven te construeren zijn. Het streven naar leesbare kaartjes stond een 
vol ledige weergave van varianten niet alt i jd toe. Ten slotte word t opge-
merkt, dat in een aantal gevallen bij de beschri jving van de concrete wegen 
wel iswaar gewerkt word t met aanduidingen uit het Rijkswegenplan en pro-
vinciale wegenplannen, maar dat in die gevallen veelal bedoeld zijn wegen, 
die globaal of tewel zoveel mogelijk het tracé volgen van de met name ge-
noemde bestaande niet-hoofdwegen. 

Kaart 1 : Noorden en Oosten; discussiepunten 1 t /m 6. 
Kaart 2 : Noorden en Oosten; discussiepunten a t /m f. 
Kaart 3 : Noordwesten; discussiepunten 7, 8, g en h. 
Kaart 4 : Noordwesten; discussiepunten 9 en 10. 
Kaart 5 : Randstad en West-Brabant; discussiepunt 11. 
Kaart 6 : Randstad; discussiepunt 12. 
Kaart 7 : Randstad; discussiepunten 13, i en j . 
Kaart 8 : Randstad; discussiepunt 14. 
Kaart 9 : Zuiden en Zuidwesten; discussiepunten 15 t /m 18. 
Kaart 10 : Zuiden en Zuidwesten; discussiepunten 19 t /m 23. 
Kaart 11 : Zuiden en Zuidwesten; discussiepunten k, m, n, p en q. 
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Legenda bij bijlage C 

1.1 

—— 

nationale / landsdelige hoofdverbinding, 

nadere discussie in beginsel niet nodig 

alternatieve t ra jecten voor (eventuele) 
••••• hoofdverbindingen, genummerd cvereen-

komstig kaar t 1 

aj 
17Z1TT a l ternat ieve t ra jecten voor (eventuele) 

landsdelige hoofdverbindingen, geletterd 
overeenkomstig kaart 1 

A - nummers volgens ontwerp-hoofdwegerv 
net 1977(S.V.V.) 

eventueel nummer volgens Rijkswegen-

plan 1968 
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BIJLAGE C, K A A R T 1 

Structuur- en trajectvarianten hoofdwegen 

discussiepunt 1 

varianten 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

A7 (Groningen—Duitse Grens). 
S24 (Haren-A7) /A7 (S24-Duitse Grens). 
A33 (Assen—Zuidbroek)/A7 (Zuidbroek—Duitse Grens). 
nieuwe verbinding (Emmeloord—Meppel)/A28 (Meppel—Hoogeveen)/ 
A37 (Hoogeveen—Duitse Grens). 

discussiepunt 2 

varianten 2.1 
2.2 
2.3 

discussiepun f 3 

A42 (Zurich—Leeuwarden)/RW9 (Leeuwarden—Groningen). 
A42 (Zurich—Leeuwarden—Drachten)/A7 (Drachten—Groningen). 
A7 (Zurich—Sneek—Heerenveen—Drachten—Groningen). 

varianten 3.1 
3.2 
3.3 

3.4: 

RW34 (Hols loot-Wit te Paal)/RW36 (Witte Paal-Almelo). 
A48 (Hoogeveen-Linde)/RW36 (L inde-Wi t te Paal-Almelo). 
A48 (Hoogeveen-Ommen)/RW34 (Ommen-Wit te Paal)/RW36 (Witte Paal-
Almelo). 
A48 (Hoogeveen—Raalte—Deventer). 

discussiepunt 4 

varianten 4 . 1 : A1 (Hengelo-Oldenzaal)/RW15 (Oldenzaal-Duitse Grens bij Nord-
horn). 

4.2: A1 (Hengelo—Duitse Grens bij de Poppe). 
4.3: A35 (Hengelo—Enschede—Duitse Grens bij Gronau). 

discussiepunt 5 

variant 5: A50 (Arnhem—Woeste Hoeve) 

discussiepunt 6 

varianten 6 . 1 : A15 (A50— Enschedel/verbinding Enschede—Duitse Grens zie 
discussiepunt 4. 

6.2: A15 (A50-RW521/RW52 (A15-Pleyroute)/Pleyroute (RW52-A12) /A48 
(A12—Deventer)/A1 (Deventer— Hengelol/verbinding Hengelo-
Duitse Grens zie discussiepunt 4. 

6.3: A50 ( A 1 5 - A 1 2 ) / A 1 2 ( A 5 0 - A 5 0 I / A 5 0 (Arnhem-Apeldoorn) /A1 
(Apeldoorn—Hengelo)/verbinding Hengelo—Duitse Grens zie 
discussiepunt 4. 
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STRUCTUUR- EN TRAdCCTVARI ANTEN HOOFDWEGEN 
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BIJLAGE C, K A A R T 2 

Structuur en trajectvarianten hoofdwegen 

discussiepunt a 

varianten a.1 : in aanleg zijnde secundaire weg de zgn. Eemshavenweg 
(Groningen—Eemsmond). 
A41 (Groningen—Appingedam)/A33 (Appingedam—Eemsmond). 
A33 (Assen-Zuidbroek—Eemsmond). 

rondweg Emmen/nieuwe verbinding; eventueel over bestaande 
provinciale weg T10 (rondweg Emmen—Ter Apel l /ontworpen 
secundaire weg (Ter Apel—Veendam)/A33 (Veendam-Zuidbroek). 

b.2: A34 (Hols loot-de Punt). 
b.3: S7 (Emmen—Hoogersmilde)/S5 (Hoogersmilde~Drachten)/A42 

(Drachten—Leeuwarden). 
b.4: A37 (Hoogeveen-Holsloot-Duitse grens bij Schöninghsdorf). 
b.5: RW34 (Ommen-Hols loot) . 

a.2 
a.3 

discussiepu nt b 

varianten b.1 

discussiepunt c 

varianten c .1 : A32 (Leeuwarden—Heerenveen—Meppel)/A28 (Meppel—Zwolle). 
c.2.0: A32 (Leeuwarden—Heerenveen)/A7 (Heerenveen-Joure)/A50 (Joure-

Emmeloord—Kampen—Hattemerbroek).' 
c.2.1 : subvariant gedeelte A32 : A32 (Leeuwarden—Akkruml/afgevoerd 

gedeelte RW50 (Akkrum—loure). m 

c.2.2: subvariant gedeelte A50 (Kampen-Hattemerbroek): 
S35 (Kampen—Zwolle). 

discussiepunt d 

varianten 

discussiepun t e 

varianten 

discussiepunt f 

variant 

d . 1 : zoveel mogelijk bestaande wegen (Lelystad—Dronten noord— 
Kampen)/A50 (Kampen—Zwolle). 

d.2: zoveel mogelijk bestaande wegen (Lelystad—Dronten zuid— 
Elburg—'t Hardel/zoveel mogelijk bestaande wegen ('t Harde— 
A50). 

d.3: zoveel mogelijk bestaande wegen (Lelystad—Harderwijk). 

e .1 : A48 (Deventer-Raalte)/A35 (Raalte-Zwolle). 
e.2: RW32 (Deventer-Zwolle). 

f: RW52 (Nijmegen—Arnhem). 
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BIJLAGE C, KAART 3 

Structuur- en trajectvarianten hoofdwegen 

discussiepunt 7 

varianten 7.1.0: Oostelijke randweg Alkmaar/A9 (Alkmaar—Den Helder—Den Oever). 
7.1.1: subvariant gedeelte oostelijke randweg Alkmaar: 

Westelijke randweg Alkmaar. 
7.2: Oostelijke randweg Alkmaar/S7 (A lkmaar-Noord Scharwoude)/ 

S4 (Noord Scharwoude—Middenmeer)/A7 (Middenmeer—Den Oever). 
7.3: Oostelijke randweg Alkmaar/A23 doorgetrokken over West-

frisiaweg (Alkmaar—Hoorn—Lelystad). 
7.4: T36 (Alkmaar—Stompetoren—Noordbeemster—A7). 

discussiepunt 8 

varianten 8 .1 : A25 (Purmerend-Zaanstad)/A8 (Zaanstad-Amsterdam)/A10 
westen zuid (A8—ADA1 (Amsterdam—Muiden). 

8.2.0: A7 (Purmerend-Amsterdam)/A10oost ( A 7 - A D / A 1 (Amsterdam-
Muiden). 

8.2.1: subvariant gedeelte A7/A10: A25 (Purmerend—Zaanstad)/A8 
(Zaanstad—Amsterdam)/A10 noord en oost (A8—A1). 

discussiepunt g 

variant g: RW5 (Haarlem—Amsterdam). 

discussiepun t h 

variant h: S21 (A4 bij Aalsmeer—A2 bij Vinkeveen). 
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STRUCTUUR- EN TRAJECT^\$RIANTEN HOOFDWEGEN 
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BIJLAGE C, KAART 4 

Structuur en trajectvarianten hoofdwegen 

discussiepunt 9 

9.1.0: A8 (Beverwi jk-Amsterdam)/A10 noord en oost ( A 8 - A D / A 1 
(Amsterdam—Muiden). 

9 .1 .1 : subvariant gedeelte A8: S16 (Krommeniedijk—Wormerveer)/S12 
(Wormerveer-A8)/A8 (S12-Amsterdam). 

9.2.0: A8 (Beverwi jk-Amsterdam)/A10 zuid ( A 8 - A 1 ) / (Amsterdam-
Muiden). 

9.2.1: zie variant 9.1.1. 
9.3.0: A9 (Beverwi jk -A2) /A6 (A2-Muiden) . 
9.3.1 : subvariant gedeelte A9 onder Noordzeekanaal: A22 Wijker-

tunnel. 
9.3.2: subvariant gedeelte A6: Gaasperdammerweg (A2—A1). 
9.4.0: A9 (Beverwijk—afslag Haarlem zuid)/nieuwe verbinding; 

'kortsluit ing Badhoevedorp' (A9 tussen afslag Haarlem 
zuid en Badhoevedorp-A4 bij SchipholI/S21 (A4 bij Aalsmeer-
A2 bij Vinkeveen). 

9.4.1 : zie variant 9.3.1. 

discussiepunt 10 

varianten 10.1: A30 (Barneveld—Nijkerk—Almere—A6). 
10.2: zoveel mogelijk aansluitend bij bestaande wegen (Barne-

veld—Nijkerk—Almere—A6). 
10.3.0:A1 ( A 2 7 - A 6 ) / A 6 ( A 1 - A 3 0 ) . 
10.3.1 :A27 (A1-brug over Eemmeer -A lmere-A30) /A30 ( A 2 7 - A 6 ) . 
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BIJLAGE C, K A A R T 5 

Structuur en trajectvarianten hoofdwegen 

discussiepunt 11: 

noord: varianten 11.1 en 11.2. 
zuid: varianten 11.3 t /m 11.7. 

varianten 11.1: A8 (A25-Amsterdam)/A10 west ( A 8 - A 4 I / A 4 (Amsterdam-
tussen Zoeterwoude en Roelofarendsveen). 

11.2.0:A26/A9 (A26-A211/A21 (Haar lem-A4) . 
11.2.1 :subvariant gedeelte A 2 1 : A9 (tot afslag Haarlem zuid)/ 

nieuwe verbinding; 'kortsluit ing Badhoevedorp' (A9 tussen 
afslag Haarlem zuid en Badhoevedorp—A4 bij Schiphol)/A4. 

11.2.2:subvariant gedeelte A 2 1 : A9 (tot A4) /A4 . 
11.3.0:A4 (tussen Zoeterwoude en Roelofarendsveen—Den Haag)/A13 

(Den Haag-Rotterdam)/A20 oost (A13-A161/A16 (Ro t te rdam-
Belgische Grens). 

11.3.1 .subvariant gedeelte A20oos t /A16 : A20 west ( A 1 3 - A 4 ) / 
A4 (Schiedam—Belgische Grens). 

11.3.2:subvariant gedeelte A20oost : A24 oost ( A 1 3 - A 1 6 ) / A 1 6 ( A 2 4 -
A20). 

11.3.3:subvariant gedeelte A20 oost /A16: A24 west ( A 1 3 - A 4 I / A 4 ( A 2 4 -
Belgische grens). 

11.4: A4 (tussen Zoeterwoude en Roelofarendsveen—Den Haag— 
Schiedam—Dinteloord—Belgische Grens). 

11.5: A4 (tussen Zoeterwoude en Roejofarendsveen—Leidschendam) 
/A16 (Leidschendam-Rotterdam)/A15 ( A 1 6 - A 2 9 ) / A 2 9 / A 4 
(A29-Belgische Grens). 

11,6.0:nieuwe verbinding (A4 tussen Zoeterwoude en Roelofarends- •* 
veen—A20 tussen Rotterdam en Gouda)/A16 (Rotterdam—Belgische 
Grens). 

11.6.1 :subvariant gedeelte A16 (Moerdijk—Belgische Grens):A17 
(Moerdijk—Roosendaal)/A58 (Roosendaal-Bergen op Zoom)/A4 
(Bergen op Zoom—Belgische Grens). 

11.7.0:A8 (A25 -A10 ) /A10wes t (A8 -A31 /A3 (Amsterdam-Gouda)/A20 
(Gouda—Nieuwerkerk a.d. Ussel)/A3 (Nieuwerkerk a.d. IJssel— 
Krimpen a.d. IJssel—Papendrecht—A16 ten zuiden van Dor-
drecht) /A16 (Dordrecht—Belgische Grens). 

11.7.1 :subvariant gedeelte A3 (Krimpen a.d. IJssel—Dordrecht): 
A38; ten Doncktunnel (Krimpen a.d. Ussel -A16) /A16 (Rotter-
dam—Dordrecht). 

11,7.2:subvariant gedeelte A3 bij Dordrecht: bestaande rondweg 
Dordrecht S43. 

11.8: A16 ten zuiden van Dordrecht—A29 bij Heinenoord. 
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BIJLAGE C, KAART 6 

Structuur- en trajectvarianten hoofdwegen 

discussiepunt 12 

varianten 12.1.0:A15 (Rozenburg-Rotterdam oost)/A16 ( A 1 5 - A 1 5 I / A 1 5 . 
12.1.1 :subvariant gedeelte A15 ( A 2 9 - A 1 6 ) : A29 (A15-A391/A39. 
12.1.2:subvariant gedeelte A15 ( A 2 9 - A 1 6 ) : rechtstreekse 

verbinding (A1 5 west—A15 oost). 
12.2.0:A15 (Rozenburg-Rotterdam oost)/A16 ( A 1 5 - A 2 0 I / A 2 0 (Rotter-

dam—Nieuwerkerk a.d. IJsseD/nieuwe verbinding Nieuwer-
kerk a.d. IJssel—Leiden; zie discussiepunt 11.6/A4. 

12.2.1 :subvariant gedeelte A16/A20: A38, ten Doncktunnel/A3 
(Krimpen a.d. IJssel—Nieuwerkerk a.d. IJssel). 

12.3.0:A15 (Rozenburg-A4) /A4 (A15-A201 /A20 oost. 
12.3.1 :subvariant gedeelte A4: A24 (A15-A201/A20 oost. 
12.3.2:subvariant gedeelte A4/A20: A24 (Rozenburg—Nieuwerkerk 

a.d. IJssel). 
12.4: A15 (Rozenburg-A4l /A4 (A15-A201/A20 ( A 4 - A 1 3 ) / A 1 3 / A 4 . 
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BIJLAGE C, K A A R T 7 

Structuur- en trajectvarianten hoofdwegen 

discussiepunt 13 

varianten 13.1: A20 (Hoek van Hol land-Westerlee-Rotterdam). 
13.2: S13 (Westerlee-Loosduinen). 
13.3.0: A54 (Westerlee-Rijswijk). 
13.3.1:subvariant: T56 (Westerlee—Wateringen). 
13.4.0:S12 (Westerlee-De L ier -Den Hoorn-Del f t /S53; Kruithuis-

weg. 
13.4.1 :subvariant gedeelte S53: A4 (Del f t -Ri jswi jk ) . 

discussiepunt i 

varianten i.1 

i.2 

discussiepunt j 

varianten i-1 

A11 ( A 4 4 - A 4 bij Leiden)/A11 (A4 bij Leiden—Alphen a.d. Rijn— 
A12 bij Bodegraven). 
A11 ( A 4 4 - A 4 bij Leiden)/A4 (A11 -T34 I /T34 (A4 bij Le iden-
Alphen a.d. Rijn—Bodegraven). 

nieuwe verbinding aansluitend op S53 (Zoetermeer—Delft). 
j . 2 : nieuwe verbinding volgens plannen voor S18 (Zoetermeer—Delft). 
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BIJLAGE C, KAART 8 

Structuur- en trajectvarianten hoofdwegen 

discussiepunt 14 

varianten 14.1.0:Hoefijzer Den Haag 
14.1.1 :subvariant gedeelte A16 ( A 4 4 - A 4 ) : verlengde A12; 

Utrechtsebaan (A4-Benoordenhoutseweg). 
14.2: A16 (Den Haag-Rotterdam). 
14.3: A13 (Den Haag-Rotterdam). 
14.4: A4 (Den Haag-Rotterdam). 
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BIJLAGE C, KAART 9 

Structuur en trajectvarianten hoofdwegen 

discussiepunt 15 

varianten 15.1: A57 
15.2.0:A4 (Rotterdam—Klaaswaal-Hellegatsplein)/A59 (Hellegatsplein— 

Zierikzeel/bestaande verbindingen (Zierikzee—Noord Beveland 
Goes-A58). 

15.2.1 :subvariant gedeelte A4 (Rotterdam-Klaaswaal): A29. 
15.2.2:subvariant gedeelte A59/bestaande verbinding: A4 (Hellegats-

plein—Bergen op Zoom)/A58. 
15.3.0:A17 (Moerdi jk-Roosendaal)/A58. 
15.3.1:subvariant gedeelte A17: A16 (Moerdijk—Breda)/A58 

(Breda—Roosendaal). 

discussiepunt 16 

varianten 16.1.0:A61 (Ter Hole— Temeuzenl/Tractaatweg, RW61 (Terneuzen— 
Belgische Grens bij Sas van Gent). 

16.1.1 :subvariant gedeelte RW61: S22 (Terneuzen—Belgische Grens 
bij Sas van Gent). 

16.2: A60 (Ter Hole-Belgische Grens bij Hulst). 
16.3: A4 (Bergen op Zoom—Belgische Grens bij Putte). 

discussiepunt 17 

varianten 17 .1 : A59, Maasroute (A4 bij Heyningen—Zevenbergen—Raamsdonks-
veer—Waalwijk—'s-Hertogenbosch). 

17.2.0:A58 (A16-T i lburg-E indhoven) . 
17.2.1 :subvariant gedeelte A58 (A16—A27): noordelijke verbinding 

door Breda (A16 afslag Prinsenbeek—A27 afslag Breda Noord). 
17.2.2:subvariant gedeelte A58 ( A 1 6 - A 2 7 ) : RW260 door Breda. 
17.3: A27 (Raamsdonksveer-Bredal/verbinding A 2 7 - A 1 6 zie varianten 

17.2. 
17.4.0:RW62 (Waalwi jk-RW66)/RW66; oostelijke randweg Tilburg 

(RW62-A58) . 
17.4.1 :subvariant gedeelte RW66: RW62; westelijke randweg Tilburg. 
17.5: A65 (Tilburg—Den Bosch)A58 zie ook varianten 17.2. 

discussiepunt 18 

varianten 18 .1 .0A2 variant 10 (Vught— Eindhoven)/A2 (westelijke randweg 
Eindhoven)/A2 (Eindhoven—Weert). 

18.1.1 :subvariant gedeelte A2 variant 10: meer oostelijk 
gelegen variant 20/A58 (noord tangent Eindhoven west) 

18.1.2:subvariant gedeelte A2 noordelijke randweg Weert: 'Slingertracé'. 
18.2.0:A2 variant 40 ('s-Hertogenbosch—Eindhoven oost)/A50 (oostelijke 

randweg Eindhoven)/A67 ( A 5 0 - A 2 / A 2 (Eindhoven-Weert; zie 18.1). 
18.2.1 :subvariant gedeelte A2 variant 40: westelijker gelegen variant 

30. 
18.2.2:subvariant gedeelte A2 variant 40: westelijker gelegen variant 

20/A58 (noord tangent Eindhoven oost). 
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BIJLAGE C, KAART 10 

Structuur en trajectvarianten hoofdwegen 

discussiepunt 19 

varianten 19.1: A50 (Oss-Veghel-Eindhoven)/A67 (A50-A21 /A2 (Eindhoven-Weert; 

zie 18.1). 
19.2: Beuningenbrug bij Nijmegen/A73 (Nijmegen—Boxmeer)/ 

rechtstreekse verbinding (Boxmeer—Weert). 
19.3: Beuningenbrug bij Nijmegen/A73 (Nijmegen—Boxmeer)/A73 

tracé variant (Boxmeer— IJsselstein—Kessel—Grathem). 
19.4: Beuningenbrug bij Nijmegen/A73 tracé variant volgens 

SVV (Nijmegen—Boxmeer—Venlo—Roermond—Maasbracht). 
19.5: Beuningenbrug bij Nijmegen/A73 (Nijmegen—Boxmeer)/A77 

(Boxmeer-Afferden)/RW271 (Af ferden-Venlo) /RW272 
(Venlo—Roermond—Maasbracht). 

discussiepunt 20 

varianten 20 .1 : A69 (Eindhoven—Valkenswaard— Belgische Grens). 
20.2: subvariant gedeelte Eindhoven—Valkenswaard: RW269 

(Eindhoven—Valkenswaard). 

discussiepun t 21 

variant 2 1 : A59 (Oss-Cuyk). 

discussiepunt 22 

varianten 22.1.0:RW68 (Weert-Roermond-Dui tse Grens). 
22.1.1 :subvariant gedeelte Weert-RW273: A2 (Weert-Grathem)/RW273 

(Grathem—RW68); eventueel met aansluitend deel Belgische 
Grens—Grathem. 

discussiepunt 23 

variant 23: A76 (Geleeo-Belgische Grens). 
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BIJLAGE C, KAART 11 

Structuur en trajectvarianten hoofdwegen 

discussiepunt k 

variant k .1 : A61 (Ter Hole—Terneuzen-Hoek—Schoondijke)/A58 (Schoondijke— 

Breskens). 
k.2.0: A58 (Breskens—Schoondijke—Belgische Grens bij st. Anna 

ter Muiden). 
k.2.1'. subvariant gedeelte A58 (Draaibrug—Belgische Grens): 

S19 (Draaibrug—Belgische Grens bij Eede—Stroobrugge). 
k.3: A58 (Breskens— Kruisdijkl/nieuwe S17 (Kruisdijk—Sluis) 

/A58 (Sluis—st. Anna ter Muiden). 
k.4: nieuwe S18 (Uzendijke—Oostburg—S17 bij Cadzand). 

discussiepunt m 

variant m: S22 (Eindhoven—Helmond). 

discussiepunt n 

variant n: RW271 (Af ferden-Venlo) . 

discussiepunt p 

variant p: RW272 (Venlo—Roermond—Maasbracht). 

discussiepunt q 

variant q: A79 (Maastricht—Heerlen). 
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Bijlage D 

OVERWOGEN VERBINDINGEN LANDELIJK SPOORWEGENNET REIZIGERS-
VERVOER 

Per discussiepunt in het spoorwegennet volgens bij lage B, zijn hierna de 
te overwegen concrete verbindingen in kaart gebracht. Door de andere ge-
aardheid van het spoorwegeninfrastructuurbele id is hierbij minder dan bij 
de wegen het accent komen te l iggen op var iant-oplossingen alswel op -
binnen het totale spoorwegennet - betrekkelijk op zich zelf staande verbin-
dingen ten aanzien waarvan primair de vraag word t gesteld óf ze wel in het 
spoorwegennet voor het personenvervoer moeten (kunnen) worden opge-
nomen. Daarnaast kunnen niettemin vaak nog wel enkele (sub)varianten 
worden overwogen. Deze zijn per discussiepunt genummerd , vooraf gegaan 
door het nummer of de letter van het discussiepunt. 

Evenals bij de wegen zijn ook bij de spoorwegen inspraak, (schriftelijke bi j-
dragen van partners in het) bestuurli jk overleg en oude plannen de belang-
rijkste inspirat iebron voor concrete verb ind ingen geweest. Daarnaast is 
vaak ingespeeld op de aanwezigheid van (oude tracés van) goederenspoor-
l i jnen. 

In discussiepunten waar in een nog niet als zodanig bestaande spoorweg 
voor het personenvervoer is overwogen, is bij wijze van alternatief soms ook 
op de instel l ing van een snelbusdienst als mogel i jkheid ingegaan. Op de 
kaarten getekende intercitybusdiensten zijn ont leend aan het SVV en buiten 
discussie gebleven. 

Kaart 1: discussiepunten 1 t /m 6; a t /m d. 
Kaart 2: discussiepunten 7 t /m 12; e en f. 
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BIJLAGE D, KAART 1 

Overwogen verbindingen landelijk spoorwegennet reizigersvervoer 

discussiepunt 1.0: 

1.1: 

discussiepun t 

discussiepunt 

discussiepun t 

discussiepun t 

discussiepunt 

discussiepunt 

1.2: 

2: 

discussiepunt 5.0: 

5 .1 : 

5.2: 

bestaand (Groningen—Zuidbroek)/ te reactiveren 
(Zuidbroek—Stadskanaal—Ter Apel)/ aan te leggen (Ter— 
Apel —Emmen)/ bestaand (Emmen—Mariënberg—Twente). 
bestaand (Groningen—Assen—Hoogeveen)/ aan te leggen 
(Hoogeveen— Hardenberg)/ bestaand (Hardenberg—Mariënberg-
Twente). 
subvariant gedeelte Groningen—Emmen: intercitybus. 

bestaand (Zwolle— Emmenl. 

3.0: aan te leggen (Alkmaar—Afsluitdijk—Harlingen)/ bestaand 
(Harlingen—Leeuwarden—Groningen—Hamburg). 

3 .1 : subvariant gedeelte Alkmaar—Leeuwarden: intercitybus. 

4: bestaand (Alkmaar—Hoorn—Enkhuizen)/aan te leggen 
(Enkhuizen—Lelystad—Dronten —Kampen)/ bestaand 
(Kampen—Zwolle—Twente). 

aan te leggen (Amsterdam—Almere— Lelystad—Emmeloord— 
Drachten—Groningen). 
subvariant gedeelte Lelystad—Groningen: aan te leggen 
(Lelystad—Kampen l/bestaand (Kampen—Zwolle—Groningen), 
subvariant: intercitybus Amsterdam—Almere—Lelystad/ 
Lelystad—Emmeloord/Heerenveen—Drachten—Groningen. 

aan te leggen (Amsterdam—Almere—Lelystad). 

aan te leggen ringspoorbaan Amsterdam 

b.0: aan te leggen aftakking bestaande verbinding 
Amsterdam—Zaanstad—Purmerend—Enkhuizen (Purmerend/ 
Overwhere—Purmerend/ Noord). 

b .1 : aanteleggen (rechtstreekse verbinding Amsterdam— 
Purmerend). 

discussiepunt c.0: te reactiveren (Amsterdam—Uithoorn—Breukelen). 
c .1 : te reactiveren (Amsterdam—Uithoorn)/ aan te leggen 

(Uithoorn—Alphen a.d. Rijn). 
c.2: te reactiveren (Amsterdam—Uithoorn—Aalsmeer). 

discussiepunt te reactiveren (Apeldoorn—Zwolle). 
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BIJLAGE D, KAART 2 

Overwogen verbindingen landelijk spoorwegennet reizigersvervoer 

discussiepunt e: te reactiveren (Amersfoort—Veenendaal—Rhenen—Kesteren). 

discussiepunt 7: aan te leggen (Breda—Utrecht). 

discussiepunt 8: verbetering Willemspoorverbinding Rotterdam. 

discussiepunt f.0: te reactiveren (Den Bosch-Waalwi jk-Lage Zwaluwe) 
f . 1 : subvariant gedeelte Den Bosch—Waalwijk: intercitybus. 

discussiepunt 9.0: te reactiveren (Boxtel-Veghel —Uden—Gennep)/ aan te leggen 
(Gennep—Duitse grens). 

9 . 1 : subvariant: Den Bosch—Nijmegen—Duitse grens. 
9.2: subvariant: Eindhoven-Venlo—Duitse grens. 

discussiepunt 10: bestaand (Nijmegen—Venlo— Roermond—Maastricht— Belgische Grens). 

discussiepunt 11.0: te reactiveren (Eindhoven—Valkenswaard—Belgische Grens). 
11.1: te reactiveren (Tilburg—Belgische Grens). 

discussiepunt 12: aan te leggen (Heerlen—Aken). 
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Bijlage E 

VERGELIJKEND OVERZICHT HOOFDWEGENNET: BELEIDSVOORNEMENS 
SVV = CONCLUSIES RAAD 

Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg 
nr. 

Omschrijving 
weg(deel) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie-
puntten) 

A1 

A2 

Amsterdam a/d 
(A 1 0 ) - ' t G 0 0 1 -
Amersfoort— 
Apeldoorn— 
Twente— 
Duitse grens 

Amsterdam 
( A 1 0 ) -
U t rech t -
's-Hertogen-
bosch 

— gedeelte Enter—Rijks-
weg 35 is in uitvoering. 
— gedeelte rijksweg 35— 
Duitse grens vormt ont-
brekende schakel in 
grensoverschrijdende 
verbinding (E8) 

— gezien de verkeers-
prognose zal voor 1990 
behoefte bestaan aan een 
verbreding van het ge-
deelte Amsterdam— 
Nieuwegein to t 2x4 ri j-
stroken en het gedeelte 
Nieuwegein—Vianen to t 
2 x 3 rijstroken inclusief 
een nieuwe brug over 
de Lek. 

— gedeelte A35-Dui tse 
grens is volgens de 
meerderheid van de Raad 
de belangrijkste grens-
overschrijdende hoofd-
verbinding bij Twente. 
Een minderheid acht de 
grensovergang De Poppe 
onaanvaardbaar, (zie ook 
A35). 

— op het gedeelte A10— 
Gaasperdammerweg (dan 
wel A6 , afhankelijk van 
beslissingen ten aanzien 
van de A6 tussen A2 en 
A D dient het stadsge-
westelijk verkeers- en 
vervoerbeleid te over-
heersen; opname in hoofd-
wegennet mede een 
beheersvraagstuk. 

— opname in hoofd-
wegennet ligt voor de 
hand; verbreding bezien 
in het kader van het meer 
algemene wegenstructuur-
beleid in congestiegebieden 

8/9 

1 Letteraanduiding onder «tracé»: 
a. bestaande of te verbreden weg 
b. tracé is vastgesteld/situatie is zodanig dat 

tracé vast ligt 
c. tracé ligt nog niet vast/wordt heroverwogen 
d. tracé ligt over gedeelte van de weg nog 

niet vast. 

Nummeraanduiding onder huidige situatie-
/fase1/fase2 

0: nog niet bestaande weg 
1. volledige autosnelweg 
2. gedeeltelijk gereed als autosnelweg 
3. volledige autoweg (één rijbaan, ongelijk-

vloerse kruisingen) 
4.. gedeeltelijk gereed als autoweg. 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving 
weg(deel) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer! 
letter(s) 
discussie-
punt(en) 

A2 's-Hertogen-
bosch —Eind-
hoven (A58) 

Aangezien op de bestaande 
brug over de Waal bij Zalt-
bommel ook langzaam 
verkeer toegelaten is zal 
uit capaciteits- en ver-
keersveiligheidsover-
wegingen een nieuwe 
brug in rijksweg 2 
gebouwd moeten worden. 

— op de bestaande weg 
met gelijkvloerse krui-
singen en kruispunten 
zullen de komende jaren 
capaciteitsknelpunten 
ontstaan. Het verkeer 
zal nog meer dan thans 
reeds het geval is andere 
routes gaan kiezen welke 
evenmin voor het door-
gaande verkeer zijn 
ingericht. 

— tracéprocedure loopt; 
er is een aantal tracé-
varianten waaronder 
ombouw van de 
bestaande weg tot auto-
snelweg. 

— door aanleg van het 
gedeelte 's-Hertogenbosch— 
Eindhoven zal de verkeers-
veiligheid in de corridor 
's-Hertogenbosch—Eind-
hoven worden bevorderd 
terwij l tevens de bestaande 
wegen ontlast zullen 
worden. 

— terecht als hoofdweg 
beschouwd; tracé keuze 
bezien in het kader van een 
samenhangende studie van 
de gewenste toekomstige 
hoofdwegenstructuur in 
oostelijk Brabant en Noord-
Limburg (vooral samenhang 
met A50 en A73). 

18 

A2 

A2 

westelijk deel 
van de ruit om 
Eindhoven 

Eindhoven 
( A 6 7 ) - W e e r t -
Maastr icht-
Belgische 
grens 

— opname in hoofdwegen- — 
net ligt voor de hand. 

— de verbinding tussen de 
tot autosnelweg gecon-
strueerde bestaande weg 
Weert-Eindhoven en de 
autosnelweg Weert-Maas-
tricht loopt thans via de 
noordelijke randweg van 
Weert. Deze randweg heeft 
gelijkvloerse kruispunten 
waardoor de capaciteit van 
de weg beperkt is. Het plan 
voor een kortsluiting tussen 
genoemde autosnelwegen 
is in voorbereiding. Tracé-
vastlegging zal geschieden 
via de bestemmingsplan-
procedure. 

— de bezwaren tegen RW75 
(door de Strabrechtse 
Heide) als énig denkbaar 
alternatief voor het gedeelte 
A67-Weert van de A2 zijn 
zó ernstig, dat kan worden 
ingestemd met aanwijzing 
van alleen de A2 als hoofd-
weg. 

18/19 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg 
nr. 

Omschrijving 
weg(deel) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie-
punt(en) 

— de traverse Maastricht 
bestaat uit 2 rijbanen met 
gelijkvloerse kruispunten. 
Het doorgaande verkeer 
veroorzaakt, vooral 
's nachts, veel hinder voor 
het ter weerszijden van de 
weg gelegen stedelijk 
gebied. De wegcapaciteit 
is door het karakter van 
de weg voorts beperkt terwij l 
verbreding niet mogelijk is. 
Om aan vorenstaande 
bezwaren tegemoet te 
komen wordt de mogelijk-
heid opengehouden voor 
een oostelijke omlegging 
om Maastricht. 

A3 Amsterdam c 
( A I O ) - G o u d a -
Rotterdam 
(Gouda— 
Rotterdam valt 
samen met A20) 

A3 Nieuwerkerk 
a/d IJssel 
<A20) -Kr im-
pen a/d IJssel 
(A38)-Papen-
drecht (A15) 

A3 Rondweg 
Dordrecht 

— het beleid is erop gericht 
aanleg van deze weg uit te 
stellen naar de jaren negentig 
of indien mogelijk van 
aanleg af te zien. 
— in eerste instantie zullen 
de wegen om 'het groene 
hart' worden verbreed (rijks-
wegen 4,2 en 12). 
— integrale studies zullen 
t.z.t. moeten uitwijzen of 
aanleg al of niet nood-
zakelijk is; van groot be-
lang is hierbij het effect van 
het huidige beleid ten aanzien 
van autogebruik en ruimte-
lijke ontwikkel ing. 

— voorshands is het open-
houden van de mogelijk" 
heid van aanleg gewenst. 

— ontlast het parellel 
lopende gedeelte van rijks-
weg 16 en rijksweg 15 tussen 
Papendrecht en Ridderkerk. 
Het noordelijk gedeelte 
zal tezamen met de Ten 
Doncktunnel met aan-
sluitende wegvakken de 
Van Brienenoordbrug 
ontlasten. Nadere studies 
zullen moeten uitwijzen of 
aanleg noodzakelijk is 
(zie ook A38). 

— uit de ver keersprognose 
bli jkt dat na 1990 capaci-
teitsproblemen kunnen 
ontstaan op rijksweg 16 
door Dordrecht, waarvan 
verdere verbreding niet 
mogelijk is. De rondweg 
Dordrecht biedt voor 
deze capaciteitsproblemen 
een mogelijke oplossing. 

— de ruimtelijk-structurele 
(vooral bij Amsterdam) en 
de landschappelijke bezwaren 
van deze weg acht de Raad 
zó ernstig, dat er — mede 
gezien de beschikbare alter-
natieven — geen rekening 
meer mee behoeft te 
worden gehouden. 

11 

— eventuele wenselijkheid 
bezien in het kader van een 
geintegreerde verkeers- en 
vervoerstudie voor het 
westelijk deel van de 
Randstad en westelijk 
Brabant, vooral in ver-
band met de meer alge-
mene aspecten van hcofd-
wegenstructuurbeleid in 
grote stedelijke gebieden 
(zie par. 11.7.). 

— eventuele wenselijkheid 
bezien in het kader van 
eerder bepleite (zie A3 
bij Rotterdam) geihte-
greerde verkeers- en ver-
voerstudie; zo mogelijk 
ware gebruik te maken 
van de rondweg uit het 
provinciale secundaire 
wegenplan (S43). 

11/12 

11 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,14 390, nrs. 8-9 82 



Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving 
nr. weg(deel) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie-
punt(en) 

A4 Amsterdam 
( A 1 0 ) -
Le iden-
Den Haag 
(A13) 

A4 Den Haag 
(A13)-Schie-
dam (A20) 

A4 Schiedam 
I A 2 0 ) -
Dinteloord 
(A59) 

a/b 

— rekening wordt gehou-
den met een aanzienlijke 
verbreding ( 2 x 4 ri j-
stroken) van het gedeelte 
Leiden (rijksweg 11) —Ypen-
burg (rijksweg 19) hetgeen 
belangrijke ruimteli jke 
consequenties zal hebben. 

— in uitvoering 
— aanleg ontlast de niet 
meer te verbreden rijks-
weg 13 
— door de aanleg wordt 
voorts een evenwichtiger 
verdeling van het verkeer 
op de ruit om Rotterdam 
bereikt 
— ontlasting lokale wegen 
— een gedeelte van deze 
wegverbinding vormt een 
onderdeel van het zgn. 
'Hoef ijzer om Den Haag' 
en is als zodanig van 
belang in het streven naar 
een goed woon- en leef-
milieu in stedelijke 
gebieden. 

— de verkeersprognose 
voor rijksweg 29 en voor 
het oostelijk deel van 
de ruit om Rotterdam 
duidt op spoedig te 
verwachten capaciteits-
problemen. De thans 
ontbrekende schakel 
Hoogvliet—Klaaswaal 
kan daarvoor een goede 
oplossing bieden. 
— door aanleg van de 
schakel Hoogvl iet-
Klaaswaal verkrijgt de 
groeikern Spijkenisse 
een goede verbinding 
naar het zuiden. 

— eventuele wenselijkheid 
bezien in het kader van 
eerder bepleite (zie A3 bij 
Rotterdam) geïntegreerde 
verkeers- en vervoerstudie, 
in verband met de voor-
genomen verbredingen; 
overigens ligt opname van 
de weg als zodanig om 
beheersredenen reeds voor 
de hand. 

— eventuele wenselijkheid 
bezien in het kader van 
eerder bepleite (zie A3 bij 
Rotterdam) geïntegreerde 
verk3ers- en vervoerstudie. 

11 

- het gedeelte A 2 0 -
A15 (Beneluxtunnel) 
verdient reeds opname 
vanwege de ontsluiting 
van Europoort; met 
eventuele verbreding van 
deze verbinding moet 
rekening worden gehou-
den; 
— om dezelfde reden, 
alsmede vanwege de 
gewenste hoofdwegen-
structuur van Zeeland 
en ter vermindering van 
het doorgaand verkeer 
door Rotterdam, is op-
name van het gedeelte 
ten zuiden van de A15 in 
het hoofdwegennet 
gewenst; het karakter 
van deze hoofdweg bezien 
in het kader van de eerder 
bepleite (o.a. A3 bij 
Rotterdam) geïntegreerde 
verkeers- en vervoerstudie. 

11/13/14 

12 

11/15 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg 
nr. 

Omschrijving 
weg(deel) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie-
punt(en) 

A4 

A6 

Dinteloord 
(A59)-Bergen 
op Zoom—Bel-
gische grens 

Amsterdam 
( A 2 ) -
Muiden (AD 

— het wegvak vervult 
een belangrijke functie 
in de relatie Rotterdam— 
Antwerpen, met name 
tussen de haven- en industrie-
gebieden van deze steden. 
— ontlasting lokale wegen. 

— ontlast rijksweg 10. 
— factoren die bij de 
bepaling van het ti jdstip 
van aanleg een rol spelen 
zijn de beperktheid van 
de capaciteit van de brug 
in rijksweg 1 over het 
Amsterdam-Rijnkanaal 
en het groeitempo van 
Almere. 

— voor gedeelte 
Dinteloord—Bergen op 
Zoom: zie tweede 
streepje bij gedeelte 
Schiedam—Dinteloord 
van de A4. 
— gedeelte Bergen op 
Zoom—Belgische grens 
als hoofdweg gewenst 
voor het verkeer van/naar/ 
over Antwerpen. 
Bij de tracébepaling waren 
de Belgische plannen m.b.t. 
de zyn. Havenweg te 
betrekken. 

— zo lang mogelijk vol-
staan met de Gaasper-
dammeiweg als hoofdweg; 
in verband hiermede is een 
spoedige realisatie van een 
railverbinding met Almere 
van belang. 

11/15 

11/16 

A6 Muiden ( A 1 ) -
Almere— Lely-
stad—Emmel-
oo rd (A50) 

A7 Amsterdam 
( A 1 0 I -
Purmerend— 
H o o r n -
Afsluitdi jk (A9) 

a/b 

— van groot belang voor 
de ontsluiting van de groei-
kernen Almere en Lelystad. 
— het gedeelte Muiden — 
Lelystad is in uitvoering. 
De brug over het IJmeer 
met op- en afri t ten en het 
gedeelte Lelystad—Emmel-
oord zijn reeds gereed. 

— aanleg van het gedeelte 
Amsterdam Purmerend 
is van belang: 
• als onderdeel van de ver-
binding van het oostelijk 
deel van de agglomeratie 
Amsterdam met het 
noorden (via de Afsluit-
dijk) 

• ter bevordering van de 
verkeersveiligheid op de 
bestaande zwaar belaste 
wegverbinding Amsterdam — 
't Schouw—Purmerend 
(groeikern) en de thans 
eveneens als vervangende 
route gebruikte verbinding 
via Monnickendam en 
Edam. 

in verband met de be-
vordering van een meer 
evenwichtige verdeling van 
het verkeer op de ringweg 
rond Amsterdam, in het 
bijzonder voor wat betreft 
de in deze ringweg gelegen 
oeverkruisende verbindingen. 
— aanleg van het gedeelte 
Purmerend—Hoorn (auto-
snelweg van het gedeelte 
Hoorn—Afsluitdijk is in 
uitvoering). 

— opname in hoofdwegen-
net ligt voor de hand. 

— het structureel en land-
schappelijk ongewenste 
gedeelte Amsterdam— 
Purmerend zo mogelijk onno-
dig maken door geschikte 
uitvoeringswijze van de A10 
ten noorden en oosten van 
Amsterdam; 

— het gedeelte Purmerend— 
Afsluitdi jk ligt als hoofdweg 
voor de hand. 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving Tracé Huidige Fase 1 Fase 2 Toelichting Verkorte weergave Nummer(s) 
nr. weg(deel) situatie hoofdstuk III letter(s) 

discussie 
puntten) 

A7 Den Oever(A9) 
-Zu r i ch (A42) 

a 1 1 1 — ligt als hoofdweg voor 
de hand 

A7 Zurich—Sneek 
Heerenveen— 
Drachten—Gro-
ningen(A28) 

a 2 2 1 — uitbreiding van de be-
staande enkelbaansweg 
tot autosnelweg is gereed 
of in uitvoering. 

— het gedeelte Zurich— 
Joure is een onderdeel 
van de meest voor de 
hand liggende nationale 

2 

ten zuiden van Sneek 
loopt deze verbinding 
thans via de onlangs ge-
reedgekomen gemeente-
lijke rondweg. Er wordt 
met de mogelijkheid 
rekening gehouden dat 
na 1990 behoefte be-
staat aan een autosnel-
wegverbinding ten zuiden 
van deze gemeentelijke 
rondweg. 

er wordt rekening mee 
gehouden dat op het 
gedeelte door Groningen, 
waarin gelijkvloerse aan-
sluitingen voorkomen, 
capaciteitsproblemen ont-
staan. In verband hiermede 
zal bezien worden of het 
mogelijk en noodzakelijk 
is d i t weggedeelte uit te 
breiden tot een volledige 
autosnelweg. 

hoofdverbinding in 
oost-westrichting in noor-
deli jk Nederland; 
het gedeelte Joure—Gro-
ningen ligt als hoofdweg 
zonder meer voor de hand. 

A7 Groningen 
(A28) -Hoo-
gezand—Win-
schoten—Duit-
se grens 

schakel in E-route; sluit 
in Duitsland via een en-
kelbaansweg aan op het 
Duitse autosnelwegennet. 
Het Duitse 'Bedarfplan' 
voorziet in de periode 
voor 1990 in de aanleg 
van een autosnelweg ter 
vervanging van deze enkel-
baansweg. 

vanwege de netstructuur, 1 
het verstedelijkingsbeleid 
en de voortzetting in 
Duitsland, vormt de A7 
de meest gewenste inter-
nationale hoofdverbinding 
in Noord-Nederland; even-
tuele uitbouw van de be-
staande weg (RW42) 
zal met name voor het ge-
deelte ten oosten van Hooge-
zand— Sappemeer in nauwe 
samenhang met de ontwik-
keling van het Duitse wegen-
net worden bezien, hetgeen 
voorshands een fase 2-aandui 
ding l i jkt te rechtvaardigen. 

A8 Amsterdam 
(A10)-Zaan-
stad—Bever-
wi jk(A9) 

a/b aanleg van het nog ont-
brekende gedeelte West-
zaan—Beverwijk is van 
belang ter ontlasting van 
de bestaande wegen en 
bevordert een evenwichtige 
verdeling van het Noord-
zeekanaal kruisend verkeer 
over de bestaande en ont-
worpen oeververbindingen. 

realisatie van het nieuwe 
gedeelte tussen A9 en 
Nauernasche Vaart bij 
Assendelft moet nader 
worden afgewogen tegen 
voortgezet gebruik van de 
(eventueel gereconstrueer-
de) bestaande wegen (S12 
en S16); de functie van dit 
gedeelte ligt primair in de 
stadsgewestelijke sfeer. 

9/11 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving 
nr. weg(deel) 

Tracé Huidige Fase 1 Fase 2 Toelichting 
situatie 

Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie-
punt(en) 

A9 Amsterdam 
(A2) -Amste l -
veen—Haarlem 
Umond—Alk-
maar 

1 1 

onderdelen van het ge-
deelte tussen Assendelft 
(A26) en A10 zullen een 
rol kunnen spelen in een 
doorgaande hoofdverbin-
ding waarvan de keuze 
nader zal moeten worden 
bezien in het kader van 
de meer algemene wegen-
structuurpolit iek in conges 
tiegebieden; met name de 
vervoerskwaliteit van 
deze onderdelen zal dan 
ook in het kader daarvan 
moeten worden bepaald, 
opname in het hoofdwe-
gennet ligt voor de hand. 

8/9/11 

A9 oostelijke 
randweg 
Alkmaar 

de noord-zuidverbinding 
Umond—Alkmaar—Den 
Helder loopt thans via de 
westelijke rondweg in 
Alkmaar (deze bij de ge-
meente in beheer en onder-
houd zijnde rondweg heeft 
gelijkvloerse kruispunten). 
Uit een oogpunt van capa-
citeit en afwikkelingsniveau 
wordt rekening gehouden 
met de mogelijkheid van 
een nieuwe oostelijke rand-
weg als onderdeel van de 
A9, dit in nauwe samen-
hang met de voorziene 
zgn. 'West Frisiaweg 
(A23) ' 
ontlasting bestaande wegen. 

als schakel in de A9 ware 7 
zo lang mogelijk te vol-
staan met de bestaande 
westelijke randweg; voor 
de doorverbinding van de 
A9 ten zuiden van Alkmaar 
in noord-oostelijke richting 
ware zo lang mogelijk te vol-
staan met de bestaande oos-
teli jke randweg; opname van 
beide randwegen in het hoofd-
wegennet primair een be-
heersvraagstuk. 

A9 A l kmaar -
Den Helder 
Den Oever 
(A7) 

op deze bestaande weg 
komt nog langzaam ver-
keer voor en hij loopt 
door enige dorpskernen. 
Ter bevordering van de 
verkeersveiligheid en 
capaciteit is uitbreiding 
van deze weg tot auto-
weg voorzien (aanleg 
parallelwegen en moge-
li jk enige wegomleggin-
gen). 

opname van deze ruim-
telijk-functioneel min-
der voor de hand liggen-
de hoofdverbinding in 
het hoofdwegennet is 
primair een beheers-
vraagstuk. 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg 
nr. 

Omschrijving 
weg(deel) 

Tracé Huidige Fase 1 
situatie 

Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie 
punt(en) 

A10 Ringweg 
Amsterdam 

a/b 

A11 Leiden 
( A 4 4 ) -
Alphen a/d 
Rijn—Bode-
graven (A12) 

b/c 

A12 Den Haag 
(A4I-
Ut rech t -
Arnhem— 
Duitsland 

ontlast het stedelijke 
wegennet van Amster-
dam en is daardoor te-
vens van belang voor een 
goed woon- en leefmilieu, 
delen van de ringweg vor-
men een onderdeel van 
doorgaande verbindingen. 

ontlast de bestaande 
weg langs de Oude 
Rijn, welke o.a. door 
Alphen a/d Rijn loopt, 
is van belang ter bevor-
dering van de verkeers-
veiligheid op de bestaan-
de weg. 

gedeelte ten zuiden van 
Leiden ontlast het stede-
lijk wegennet van Leiden 
en Voorschoten. 

gezien de te verwactv 
ten verkeersintensitei-
ten tussen Zoetermeer 
en Den Haag voorziet 
het huidige uitvoerings-
programma rijkswegen 
in een verbreding van 
dit weggedeelte tot 
2 x 3 rijstroken. Met 
een mogelijke verbre-
ding tot 2 x 4 rijstro-
ken in de verdere toe-
komst wordt ruimte-
li jk rekening gehouden. 

het Coentunneltracé 11 
IA8—A4) kan ook in 
de toekomst een rol 
blijven spelen in de 
belangrijkste doorgaan-
de noord-zuidverbin-
ding met de daarbij 
behorende hoge ver-
voerskwaliteit, afhan-
kelijk van de meer 
algemene en nader te 
bepalen wegenstruc-
tuurpoli t iek in conges-
tiegebieden; 

(voor het overige) zal 8/9/11 
de A10 in de stadsge-
westelijke sfeer komen 
te liggen, als gevolg 
waarvan opname in het 
hoofdwegennet mede 
een beheersvraagstuk 
is; realisering van de 
oostelijke en noordelij-
ke A10 als stadsgewes-
teli jke autoweg wordt 
voor de leefbaarheid 
van Amsterdam essenti-
eel geacht. 

ruimteli jk-functioneel i 
ligt een hoofdweg op 
deze relatie niet voor de 
hand; een nadere beschou-
wing van in overweging te 
nemen tracévarianten als-
mede een onderzoek naar 
de mogelijke structuur-
vormende effecten in 
Alphen e.o. zal aan op-
name van deze weg in het 
uitvoeringsprogramma 
rijkswegen vooraf moeten 
gaan; 
er kunnen beheerspolitieke 
redenen zijn voor opname 
van een verbinding Lei-
den—A1 1 (Bodegraven); 
voor het gedeelte tussen 
de A44 en de A4 is dat 
in mindere mate het geval. 

opname in hoofdwegen- — 
net ligt voor de hand; ver-
breding Den Haag—Zoe-
termeer bezien in het ka-
der van de meer algemene 
wegenstructuurpolitiek in 
grote stedelijke gebieden. 
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Weg Omschrijving 
weg(deel) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie-
punt(en) 

A13 Den Haag 
( A 4 ) -
Rotter-
dam (A20) 

Het gelijkvloerse ver-
keersplein Velperbroek 
zal uit capaciteits- en 
ver keersveil igheidsover-
wegingen omgebouwd 
moeten worden tot 
een hoogwaardig 
knooppunt, 
verbreding van het ge-
deelte Gouda—Utrecht 
is in uitvoering. 

de functie van deze reeds 11/12/14 
bestaande weg zal moeten 
worden bezien in het 
kader van eerder bepleite 
(o.a. A3 bij Rotterdam) 
geihtegreerde verkeers- en 
vervoerstudie. 
Overigens ligt opname in 
hoofdwegennet reeds 
om beheersredenen voor 
de hand. 

A15 Rozenburg 
( A 5 7 ) -
Rotterdam 
Oost (A16) 

A15 Rotterdam 
( A 1 6 I -
Gorkum— 
Nijmegen/ 
Arnhem — 
Ressen 

verbindt Europoort en 
rijksweg 57 met overig 
Nederland, 
verbindt de haven- en 
industriegebieden met 
de woongebieden. 
Botlektunnel met aan-
sluitende wegen is in 
uitvoering. 

verbreding van het 
gedeelte tussen rijks-
weg 16 en Papen-
drecht (inclusief een 
nieuwe oeververbinding 
over de Noord) is ge-
zien de huidige en 
te verwachten ver-
keersintensiteiten, in 
de komende jaren 
voorzien, 
uit capaciteits- en 
ver keersveil igheids-
overwegingen is uit-
breiding van het 
verkeersplein Deil tot 
een hoogwaardig knoop-
punt in het uitvoerings-
programma rijkswegen 
opgenomen 
ged. rijksweg 75—Res-
sen is in uitvoering. 

di t weggedeelte verdient 11/12 
reeds ter ontsluit ing van 
Europoort opname als 
hoofdweg; het gedeelte 
A29—A16 zal bovendien 
in bepaalde, nader te be-
studeren structuurvari-
anten van betekenis zijn 
als schakel in het door-
gaande noord-zuidverkeer. 

gedeelte A 1 6 - A 5 0 ligt -
als hoofdweg voor de 
hand. 
gedeelte A50—Ressen 6 
zou op den duur in com-
binatie met RW52, 'Pley-
route' , A48 en A1 van 
betekenis kunnen zijn 
als schakel in de verbin-
ding Rijnmond/Z.W.— 
Nederland/ Brabant— 
Twente—Duitsland. 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving Tracé Huidige 
nr. weg(deel) situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie 
puntten) 

A15 Ressen— 
Achter-
hoek— 
Twente 
(A35) 

b/c 

A16 Den Haag 
( A 4 4 I -
Rotterdam 
(A20) 

A16 Rotterdam 
( A 2 0 ) -
Dordrecht -
Breda-Bel-
gische 
grens 

van belang voor de 
versterking van de 
sociaal-economische 
structuur in de Achter-
hoek (Verstedelijkings-
nota). 
ontlast bestaande we-
gen. 

van belang voor de 
uitbreiding van Pijn-
acker en Nootdorp 
(Verstedelijkingsnota). 
het gedeelte ten noor-
den van Den Haag is 
van belang ter ontlas-
ting van de stedelijke 
wegennetten van Voor-
burg, Leischendam 
en Den Haag. 

— verbreding van het 
gedeelte Ro t t e rdam-
Moerdijk is in uitvoering. 
— de Van Brienenoord-
brug vormt reeds thans 
een capaciteitsknelpunt. 
Plannen voor de vergro-
ting van de wegcapaci-
teit in de Van Brienen-
oordcorridor zijn in 
voorbereiding. De mate 
van vergroting van de 
wegcapaciteit is afhanke-
lijk van het al of niet 
realiseren van de Ten 
Doncktunnel (zie ook 
weg A3) 

— voorshands volgens een 6 
meerderheid geen onder-
deel van een toekomstige 
nationale hoofdweg. Zo 
lang mogelijk moet 
worden volstaan met 
A50/A1 en in tweede instan-
t iede A15/RW52/Pley-
route/A48/A1 voor de 
relatie Rijnmond—Twen-
te—Noord Duitsland; de 
A12, de route A l 5/A50/ 
A73/A77 en de route 
A15/A2/A67 zullen voor 

de relatie Rijnmond— 
Ruhrgebied het meest wen-
selijk zijn. Er kunnen be-
heerspolitieke redenen 
zijn om de Twente-route 
(Doetinchem-Groenlo— 
Haaksbergen—A35) als 
hoofdweg van landsde-
lige betekenis aan te 
merken, daarbij uitgaande 
van — behoudens lokale 
verbeteringen — provinciale 
wegen. Een minderheid 
geeft aan een volledige 
A1 5 als autosnelweg 
(tot de A35) de voorkeur 
(zie ook A48). 

— in plaats van het gedeel- 14 
te A44—A4 geeft de Raad 
de voorkeur aan de Utrech-
se Baan (verlengde A12) en 
bestaande/in reconstructie 
zijnde wegen van het Haagse 
wegenstelsel als onderdeel 
van het zogenaamde hoef-
ijzer. 
— het gedeelte A4 -Ro t te r - 11/14 
dam bezien in het kader van 
de eerder bepleite (o.a. A3 
bij Rotterdam) geihtegreer-
de verkeers- en vervoerstu-
die. 

— opname van het gedeelte 11/12 
A20-Dordrecht ligt reeds 
om beheersredenen voor de 
hand; nieuwe infrastructure-
le werken bezien in het kader 
van eerder bepleite (o.a. A3 
bij Rotterdam) geïntegreerde 
verkeers- en vervoerstudie; 
— opname van gedeelte Dor-
drecht—Belgische grens — 
ligt voor de hand. 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving 
weg(deel) 

Tracé Huidige Fase 1 
situatie 

Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

A17 Moerdijk 
( A 1 6 ) -
Roosen-
daal 

A20 Hoek van 
Ho l l and -
Wester-
lee 

— onderdeel van de 
E-route. 
— uitbreiding tot auto-
weg bevordert de ver-
keersveiligheid en de 
verkeersafwikkeling. 

A20 Westerlee— 
Rotterdam— 
Gouda (A12) 

A21 Haarlem 
( A 9 ) -
Leiden 
(A44/-
A4) 

— vormt alternatieve rou-
te voor rijksweg 6/rijksweg 
4, waarin capaciteits-
knelpunten in de toekomst 
kunnen optreden bij Bad-
hoevedorp, klaverblad 
rijkswegen 6/4 en Schip-
holtunnel. 
— verkeersdru k op de 
zgn. 'Bollenroute' zal 
verminderen. 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie-
punt(en) 

11/15 — in bepaalde, nader te 
bestuderen structuurvari-
anten voor randstad— 
noordzuid-verbindingen 
zal deze bestaande weg 
van betekenis kunnen zi jn; 
voor het overige is opname 
ervan in het hoofdwegen-
net vooral een beheers-
kwestie. 

— er zal zo lang mogelijk 13 
met de huidige weg (S14) 
moeten worden volstaan; 
een eventuele nieuwe weg 
zal van regionaal niveau 
kunnen zijn en het Staal 
duinse Bos moeten mij-
den; 
opname in hoofdwegennet 
een beheerskwestie. 

— afhankelijk van conclu- 11/12 
sies naar aanleiding van de 
eerder bepleite geïntegreerde 
verkeers- en vervoerstudie 
voor Randstad en westelijk 
Brabant (vgl. o.a. A3 , A13, 
A16) zullen gedeelten van 
de noordtangent van de 
Rotterdamse ruit voor het 
doorgaand noord-zuidver-
keer van betekenis blijven 
dan wel vooral in de stads-
gewestelijke sfeer worden 
getrokken; gedeelten van 
deze noordtangent zullen 
tevens van belang zijn 
voor de noordwaartse 
ontsluit ing van Europoort; 
alles bijeen is aanwijzing 
als hoofdweg, reeds om 
beheersredenen, voor de 
hand liggend. 

— de wenselijkheid van 11 
deze weg, als onderdeel van 
een doorgaande noord-zuid-
verbinding, zal in het kader 
van een geïntegreerde ver-
keers- en vervoerstudie voor 
het noordzeekanaalgebied 
moeten worden bezien, in 
verband met de meer alge-
mene aspecten van een 
hoofd we genstructuurbe-
leid in grote stedelijke 
gebieden; overigens l i jkt 
de A21 voorshands een 
minder aantrekkelijk 
alternatief. 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving 
nr. weg(deel) 

A22 Beverwijk 
< A 9 ) -
tunnel 
onder het 
Noord-
zeekanaal— 
Santpoort 
(A9) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

— ontlast de zwaar be-
laste Velsertunnel en 
Coentunnel (de laatste 
in combinatie met 
rijksweg 8). 

Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie-
punt(en) 

— met een reservering 
voor de eventuele verzwa-
ring van de bestaande 
hoofdas (A9) ter plaatse 
van het Noordzeekanaal 
kan worden ingestemd; even-
tuele realisering bezien in 
nauwe samenhang met ver-
beteringen in het railver-
voer. 

A23 Alkmaar 
( A 2 9 ) -
Hoorn 
(A7) 
onder-
deel van 
de zgn. 
'West -
Frisiaweg' 

— schakel in de verbin-
ding van Umond en 
Alkmaar met het noor-
den van het land. 
— verbinding tussen de 
groeikernen Alkmaar en 
Hoorn. 

— in combinatie met de 
West-Frisiaweg (Hoorn— 
Enkhuizen), eventueel door-
getrokken naar Lelystad, kan 
deze hoofdweg de positie 
van Alkmaar, Hoorn en 
Lelystad well icht versterken; 
deze verbinding als nieuwe 
hoofdweg daarom niet onmo-
gelijk maken; voorshands 
grootste nadruk leggen op 
gebruik van (eventueel 
beperkt gereconstrueerde) 
bestaande wegen (o.a. T36), 
waarvan de opname in het 
hoofdwegennet dan primair 
een beheersvraagstuk is. 

A24 

A25 

Rozenburg 
( A 1 5 1 -
Bl ankenburg-
tunnel— 
Vlaardingen-
Nieuwerkerk 
aan den 
IJssel 
(A20) 

Zaanstad 
( A 8 ) -
Purme-
rend 
(A7) 

— Blankenburgtunnel is van 
belang ter ontlasting van de 
Beneluxtunnel. Nadere 
studies zullen moeten ui twi j-
zen of aanleg noodzakelijk 
is of dat een 2e Beneluxtun-
nel de voorkeur verdient. 
— prognose voor het noorde-
lijk deel van de ruit om Rot-
terdam wijst op een overbe-
lasting in de toekomst. Aan-
leg van het wegvak Vlaar-
dingen—Nieuwerkerk aan den 
IJssel zal dat deel van de 
ruit ontlasten. 

— bestaande vri j nieuwe 
thans provinciale verbin-
ding (S14). 
— verbindt het westelijk 
deel van agglomeratie 
Amsterdam met het 
Noorden. 

— het gedeelte A 1 5 - A 4 12 
wordt minder wenselijk 
geacht; indien nodig, voor-
keur voor verbreding Bene-
luxtracé (A4); 

- het gedeelte A 4 - A 1 6 11 
kan van belang zijn als 
onderdeel van een randstad-
noordzuid-verbinding en zal 
derhalve in het kader van 
de eerder (vgl. o.a. A3 , A13, 
A16 enz.) bepleite geihte-
greerde verkeers- en vervoer-
studie moeten worden bezien. 
- het gedeelte A16-A207 11 
A3 l i jkt onnodig en is land-
schappelijk zeer bezwaar-
lijk en dient dan ook niet 
te worden opgenomen in 
het hoofdwegennet. 

— opname in hoofdwegen- — 
net ligt voor de hand. 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving 
nr. weg(deel) 

Tracé Huidige Fase 1 
situatie 

Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie-
punt(en) 

A26 

A27 

Tunnel 
onder 
Noord-
zeeka-
naal 
tussen 
A 9 e n 
A10 

Breda 
( A 5 8 I -
Utrecht 
(A12) 

a/b 

— reservering voor moge-
Iij Re oeververbinding. 
— een gedetailleerde ver-
keers- en vervoerstudie zal 
t.z.t. noodzaak van deze 
oeververbinding moeten 
aantonen. 

— vervanging brug bij 
Keizersveer door delen 
van de Moerdijkbrug, 
waardoor het verkeer 
2 x 2 rijstroken ter be-
schikking zal krijgen, 
is in uitvoering. 

— gedeelte Lexmond — 
Utrecht is in uitvoering. 

— de wenselijkheid van 
deze weg, als onderdeel 
van een doorgaande noord-
zuidverbinding, zal in het 
kader van een geïntegreerde 
verkeers- en vervoerstudie 
voor het noordzeekanaal-
gebied moeten worden be-
zien, in verband met de meer 
algemene aspecten van een 
hoofdwegenstructuurbeleid 
in grote stedelijke gebieden. 

— het gedeelte Breda— 
Raamsdonksveer ( A 5 9 ) -
vervult thans een functie 
op de hoofdrelatie Midden-
Nederland—Antwerpen 
(en verder zuidwaarts); of 
di t ook in de toekomst zo 
moet blijven, hangt af van 
bevindingen ten aanzien van 
de A58 bij Breda (zie A58) ; 
voorshands kan — mede met 
het oog op de functie ervan 
voor Breda — worden inge-
stemd met opname van 

dit deel van de A27 in het 
hoofdwegennet. 
— opname van het gedeelte 
Raamsdonksveer ( A 5 9 ) -
Utrecht ligt voor de hand. 

11 

17 

A27 Utrecht ( A 1 2 ) - a/c 
Almere 

A28 Utrecht ( A 2 7 I - b 
Amersfoort 

— van belang als schakel 
in de hoofdverbindingen van 
Midden-Nederland met 
Noord-Nederland. 
— het gedeelte tussen 
rijksweg 12 en rijksweg 
28 is van groot belang in 
verband met de uit een 
oogpunt van verkeers-
veiligheid en verkeers-
afwikkeling gewenste ont-
lasting van de bestaande 
oostelijke randweg van 
Utrecht. 

— noordelijk deel is van 
belang voor een evenwich-
tige opbouw van het ste-
delijk gebied ter weerszij-
den van het Gooimeer. 

— in uitvoering. 

— de tracékeuze van het 
gedeelte ter hoogte van 
Amelisweerd is recentelijk 
weliswaar sterk in discussie 
gekomen, maar dat neemt 
niet weg, dat opname van 
Utrecht—Hilversum in het 
hoofdwegennet op zich 
zelf voor de hand ligt. 

— met opname van het 
gedeelte Hilversum— 
Almere, inclusief de aan-
sluiting op de A6 bij Almere, 
kan worden ingestemd, in 
verband met z'n functie 
voor doorgaand noord-
zuidverkeer, ontlasting van 
A1 en A6 en het feit dat 
de noodzakelijke oeverver-
binding (Stichtse brug) 
reeds in een vergaand 
stadium van voorbereiding is. 

— ondanks tracé problemen 
m.n. bij Zeist en Den Treek, 
wordt een hoofdweg op dit 
traject op zich zelf voor de 
hand liggend geacht. 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving Tracé Huidige Fase 1 Fase 2 Toelichting 
nr. weg(deel) situatie 

Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie-
punt(en) 

A28 Amersfoort— 
Zwolle—Meppel a 

A28 Meppel (A32I-
Hoogeveen 
(A48) 

A28 Hoogeveen 
( A 4 8 ) -
Assen— 
Groningen 

A29 Rotterdrm 
(A15)-
K laas waal 

1 grotendeels gereed. 

1 grotendeels gereed. 

A30 Ede (A12)-
Barneveld 
(AD 

A30 Barneveld 
( A D -
N i j ke rk -
Almere 
(A27) 

a/b — nagenoeg als enkel-
baansweg voltooide 
thans provinciale weg (S1) 
— draagt bij tot de 
ontlasting van de 
rijkswegen 2 en 12. 

— ontlast rijksweg 1. 

— voor de hand liggende 
hoofdweg. 
— mede afhankelijk van de 3/e 
beslissingen omtrent de 
A48, kan er aanleiding zijn 
de A28 bij Zwolle te 
verruimen. 

— voor de hand liggende — 
hoofdweg. 

— voor de hand liggende 
hoofdweg. 

— de functie van deze weg 11/12/15 
hangt in belangrijke mate 
af van de bevindingen naar 
aanleiding van de eerder 
bepleite (zie o.a. A3 bij 
Rotterdam) geïntegreerde 
verkeers- en vervoerstudie; 
overigens zal opname van 
deze weg in het hoofdwegen-
net vooral ook een beheers-
kwestie zijn. 

— voor de hand liggende — 
schakel in de relatie 
Midden-Gelder land — 
noordelijk deel Randstad. 

— de Raad ziet het gedeelte 10 
Nijkerk (A28) -A lmere 
primair als een ontsluit ing van 
Almere en in die hoedanig-
heid als minstens een lands-
delige hoofdverbinding; met 
name op het nieuwe land 
liggen goede mogelijkheden 

om op bestaande/in uitvoe-
ring zijnde wegen aan te 
sluiten; 
— voor de zuid-oostelijke 10 
voortzetting van de A30 
voorziet de Raad een eerste 
taak voor A28 en A1 (via 
Hoevelaken); de Raad acht 
het betrekken van het stelsel 
van (ontworpen) provinciale 
wegen tussen Nijkerk/Putten 
en Barneveld bij het systeem 
van hoofdwegen, niet 
gewenst. 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.) ' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving 
nr. weg(deel) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie-
puntten) 

A32 Leeuwarden— 
Heerenveen 
(A7) 

A32 Heerenveen 
<A47) -
Meppel (A28) 

a/c 

— uitbreiding tot autoweg 
met ongelijkvloerse 
kruisingen is uit verkeers-
veiligheidsoogpunt gewenst. 
— van belang als verbinding 
van Noord-Friesland met 
Midden- en Zuid-I\leder-
land, Friesland met Twente 
en Achterhoek. 

— op de bestaande weg die 
door enige bebouwde 
kommen voert, zullen in de 
komende jaren capaciteits-
en verkeersveiligheids-
problemen (langzaam ver-
keer is plaatselijk toege-
laten) optreden; in verband 
hiermede is voorzien in een 
uitbreiding tot autosnel-
weg. Tussen Meppel en 
Steenwijk kan de bestaande 
weg verbreed worden. Het 
tracé voor een autosnelweg 
tussen Steenwijk en Heeren-
veen is in onderzoek. 

— ti jdstip van realisering 
hangt samen met het t i jd -
stip van aanleg van het 
gedeelte Emmeloord— 
Zwolle van rijksweg 50. 
Bij een keuze van aanleg 
van rijksweg 32 als auto-
snelweg na 1990 zullen 
vóór 1990 wel maatregelen 
worden genomen om de 
verkeersveiligheid te ver-
groten (w.o. aanleg omleg-
ging Wolvega). 

— de Raad acht deze weg 
primair van landsdelige 
betekenis; deze weg zal 
dienovereenkomstig het 
karakter van autoweg 
kunnen krijgen; 
opname in het hoofd-
wegennet is daarom 
mede een beheersvraag-
stuk. 

— het ten aanzien van 
Leeuwarden—Heerenveen 
gestelde geldt ook hier; 
met de eventuele nood-
zaak van rijbaanver-
dubbeling ware rekening 
te houden (met behoud 
van autowegkarakter); 
afgezien van lokale 
tracéverlegging, zal in 
belangrijke mate gebruik 
kunnen worden gemaakt 
van het tracé van de 
bestaande weg. 

A33 

A33 

Eemsmond-
Zuidbroek 
(A7) 

Zuidbroek 
(A7)-Assen 
(A28) 

— wegvakken zijn van be-
lang voor de verbinding van 
het gebied en Oost-Gronin-
gen in zuidelijke richting. 
Het wegvak Eemsmond— 
Zuidbroek ontlast de be-
staande wegen welke door 
de bebouwde kommen van 
Appingedam en Delfzijl 
lopen. 

— de Raad geeft voorkeur 
aan opname van de provin-
ciale Eemshavenweg (glo-
baal: Groningen—Noord-
wolde—Huizinge—Roode-
school—Eemshaven) als 
landsdelige hoofdweg, bo-
ven met name het geheel 
nieuwe gedeelte van de A33 
tussen Eemshaven en Ap-
pingedam (A41) en een 
ingrijpend gereconstrueerde 
RW41, mits de Eemshaven-
weg direkt op de A7 wordt 
aangesloten; opname van 
het gedeelte Appingedam-
Zuidbroek van de A33 ligt 
mede daardoor, maar ook 
ruimteli jk funktioneel min-
der voor de hand; overigens 
zullen bij al deze landsdelige 
wegen ook beheersoverwe-
gingen een rol moeten spelen. 
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Weg 
nr. 

Omschrijving 
weg(deel) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie-
punt(en) 

A34 De Punt (A28) 
Holsloot (A37) 

A35 Zwolle ( A 2 8 ) -
Raalte—Nijver-
dal—Almelo 

A35 Almelo—Hen-
gelo—Ensche-
de—Duitsland 

A37 Hoogeveen 
(A28) -Ho l -
sloot ( A 3 4 ) -
Duitse grens 

a/b 

— ter bevordering van de 
verkeersveiligheid is uit-
breiding tot autoweg met 
ongelijkvloerse kruisingen 
voorzien (thans reeds over 
een groot gedeelte). 
Het tracé voor een om-
legging Odoorn is in onder-
zoek. 
— daar volgens de ver-
keersprognose in de ver-
dere toekomst capaci-
teitsproblemen zijn te ver-
wachten bestaat mogelijk 
na 1990 behoefte aan een 
uitbreiding tot autosnel-
weg. 

— plannen voor aanleg 
parallelwegen en omleg-
gingen rond Heino en 
Nijverdal zijn in voorbe-
reiding, zulks ter bevor-
dering van de verkeers-
veiligheid, capaciteit en 
het woonmil ieu. 
— uit de verkeerspro-
gnose bl i jkt dat voor 1990 
tussen Raalte en Zwolle 
behoefte bestaat aan een 
uitbreiding tot autosnel-
weg. 

— gedeelte Almelo—En-
schede is in uitvoering. 
— ontlasting bestaande 
wegen gelegen buiten en 
binnen stedelijke gebieden. 

— weg wordt door de 
provincie aangelegd. 
— aanleg is van belang 
voor de regio Emmen. 
— grensoverschrijdende 
verbinding. 

— uitbouw A33 (Zuid-
broek—Assen) voorlopig l/a 
niet nodig; opname in het 
hoofdwegennet primair een 
beheersvraagstuk 

— een weg van hoofdzake- b 
lijk landsdelige betekenis, 
waarvan opname in het 
hoofdwegennet derhalve 
primair een beheersvraag-
stuk is; eventueel noodza-
kelijke capaciteitsverho-
gende maatregelen in de 
corridor Emmen—midden-
en noord-oost Groningen 
moeten worden afgewogen 
tegen grotendeels reeds be-
staande of ontworpen 
provinciale wegen via Ter 
Apel en Veendam. 

— betrekkelijk voor de 
hand liggende hoofdweg, 
maar hoofdzakelijk van 
landsdelige betekenis; af-
gezien van enkele lokale 
verbeteringswerken kan 
worden gebruik gemaakt 
van de bestaande weg 
(RW35). 

— het gedeelte Raalte e 
(A48)—Zwolle kan tevens 
van belang zijn voor de 
relatie Deventer—Zwolle; 
voor dit gedeelte ware 
daarom rekening te nou-
den met baansverdubbe-
ling. 

— het gedeelte Almelo—A1 — 
(oost) ligt als hoofdweg 
voor de hand. 
— volgens een meerderheid 4 
van de Raad kan het gedeelte 
A1 (oost)—Duitse grens 
(Gronau) waarschijnlijk ook 

op lange termijn een auto-
weg blijven. Realisatie 
van de A35 is primair een 
Enschedees belang. Opna-
me in het hoofdwegennet 
is tevens een beheerskwes-
tie. Een minderheid ziet de 
A35 als voornaamste grens-
overgang in Twente (zie ook 
A D . 

— de Raad kent deze weg l/b 
een in hoofdzaak landsde-
lige betekenis toe; met de 
voltooiing ervan als auto-
weg kan worden ingestemd, 
opname in het hoofdwegen-
net is echter primair een 
beheersvraagstuk. 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving 
nr. weg(deel) 

Tracé Huidige Fase 1 
situatie 

Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter (s) 
discussie-
punt(en) 

A38 Ten Donck-
tunnel met 
aansluitende 
wegvakken 

— tunnel tezamen met het 
gedeelte Nieuwerkerk a/d 
IJssel—Krimpen a/d IJssel 
van de A3 ontlast de Van 
Brienenoordbrug. Nadere 
studies zullen moeten uit-
wijzen of aanleg noodzake-
li jk is dan wel dat de ca-
paciteitsverhoging van de 
Van Brienenoordcorridor 
de voorkeur verdient (zie 
ook A3). 

— de wenselijkheid van 
deze weg bezien in het ka-
der van de eerder bepleite 
(zie o.a. A3 bij Rotterdam) 
geïntegreerde verkeers- en 
vervoerstudie. 

11/12 

A39 Wegverbinding 
tussen A29 en 
A16 

— mogelijke oplossing 
voor in de toekomst te 
verwachten capaciteits-
problemen op het ge-
deelte van de zuidelijke 
randweg van Rotterdam 
tussen de rijkswegen 29 
en 16. 

— de realisatie van deze 
vooral voor Barendrecht 
bezwaarlijke weg, moet 
zolang mogelijk worden 
uitgesteld. 

12 

A41 Groningen 
( A 7 ) - A p -
pingedam 
(A33) 

— uit verkeersveilig-
heidsoogpunt is uitbrei-
ding to t autoweg ge-
wenst. 

— binnen de (landsdelige) 
hoofdwegenstructuur die 
de Raad met betrekking 
tot de Eemsmond vóór-
staat (zie A33 tussen 
Eemsmond en Zuidbroek), 
zou de A41 nog slechts 
betekenis hebben voor de 
relatie Groningen—Delf-
zi j l ; als hoofdweg ligt een 
dergelijke verbinding 
minder voor de hand, 
maar opname in het 
hoofdwegennet is voor-
al een beheerskwestie. 

A42 Zurich ( A 7 ) -
Leeuwarden 
(incl. weste-
lijke randweg 
om Leeuwar-
den tot A32) 

a/d — door de provincie 
is het tracé van de wes-
telijke randweg vastge-
steld, terwij l de zuide-
lijke randweg opgeno-
men is in het ontwerp-
bestemmingsplan voor 
het buitengebied van 
de gemeente Leeuwar-
den. Nog nagegaan zal 
moeten worden of deze 
tracés geheel passen in 
een doorgaande hoofd-
verbinding. 

— met de reeds in uit-
voering genomen uitbouw 
van het gedeelte Zurich— 
Dronri jp, is de weg Zurich — 
Leeuwarden als hoofdweg 
vrijwel een realiteit. 
— de westelijke randweg 
om Leeuwarden kan nog 
en moet daarom ook wor-
den bezien tegen de achter-
grond van de landsdelige 
betekenis van Leeuwarden; 
de Raad ziet deze randweg 
dan ook als een stedelijke 
autoweg. 
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Weg 
nr. 

Omschrijving 
weg(deel) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie-
punt(en) 

A42 Leeuwarden 
(A32)-Drach-
ten (A7) 

A44 Burgerveen 
( A 4 ) - Leiden-
Wassenaar— 
Den Haag 
<A16) 

A48 Arnhem (A12) 
—Dieren— 
Zutphen—De-
venter (A1) 

— vrijwel gereed (thans 
provinciale verbinding). 
— het ontwerp van de 
weg biedt de mogelijk-
heid van uitbreiding tot 
autosnelweg. Door deze 
wegaanleg ontstaat een 
goede verbinding tussen 
de agglomeraties Leeuwar-
den en Groningen waar-
door de in het rijkswe-
genplan 1968 opgenomen 
verbinding tussen 
Leeuwarden en Groningen, 
welk door diverse dorps-
kernen voert, van het 
hoofdwegennet afgevoerd 
kan worden. 

— ontlast de bestaande 
wegen o.a. door de kom-
men van Dieren en Zutphen 
van het doorgaande verkeer 
en bevordert als zodanig 
een goed woon- en leef-
milieu en de verkeersveilig-
heid. 
— ontsluit het gebied ten 
oosten van de IJssel. 

— vanwege de landsdelige 
betekenis van Leeuwarden 
kan voor deze weg worden 
uitgegaan van het type 
autoweg; er kan aanleiding 
zijn later to t baansverdub-
beling over te gaan. 

— opname van deze reeds 
bestaande weg ligt voor de 
hand, afgezien van de meer 
algemene beheersaspecten 
met betrekking tot wegen 
van landsdelige betekenis. 

— over de wenselijkheid 
van een A48 als tweede 
noord-zuidverbinding 
(naast A50 en A28) wordt 
genuanceerd gedacht; in-
frastructureel werkt di t 
onder andere door in de 
eventuele wenselijkheid 
van een continue, lijnvor-
mige vormgeving van de 
A48 ter plaatse van de 
kruising van de A1 en de 
A35 en daarmede in de 
tracébepaling van het nog 
niet gerealiseerde gedeelte 
Zutphen—Deventer; voor 
nadere overweging van de 
tracékeuze geven land-
schapsaspecten nadrukke-
lijk aanleiding; 

— dit deel van de A48 
vormt, in combinatie met 
o.a. de zgn. Pleyroute een 
doorgaande verbinding Rijn-
mond—Twente—Duitsland 
welke als eerste in aanmer-
king komt om als nationale 
hoofdverbinding te worden 
toegevoegd aan de bestaan-
de hoofdroute ( A 5 0 - A 1 ) . 
Een minderheid geeft de 
voorkeur aan de A15 (zie 
ook aldaar). 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving 
weg(deel) 

Tracé Huidige Fase 1 
situatie 

Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie-
punt(en) 

A48 Deventer— 
Raalte (A35) 
-Ommen— 
Dedemsvaart 
— Hoogeveen 
(A28) 

a/c 

A50 Joure (A7) -
Emmeloord— 
Kampen— 
Zwolle(A28) 

a/b 

— vormt een schakel in 
de verbinding van het ge-
bied ten oosten van de 
IJssel en Twente met het 
noorden. 
— verbinding is van groot 
belang voor de langs deze 
weg gelegen steden met 
bijbehorende activiteiten-
centra. 
— het gedeelte Raalte— 
rijksweg 1 ontlast de be-
staande kronkelende weg 
Raalte—Deventer die door 
de bebouwing van Deven-
ter loopt. 

— tijdstip (voor of na 
1990) van aanleg van 
het gedeelte Emmeloord— 
Zwolle is afhankelijk van 
het ti jdstip van uitbreiding 
van het gedeelte Meppel— 
Heerenveen van rijksweg 
32 tot autosnelweg. Voor 
1990 zal in verband met 
de bouw van de Tweede 
IJsselbrug bij Kampen 
tussen Kampen en Zwolle 
een enkelbaansautoweg 
worden aangelegd. 

— de Raad is het erover 
eens, dat op de landsdelige 
relatie Deventer—Zwolle 
met verbeteringswerken 
(al of niet op een autoweg 
via Raalte) rekening moet 
worden gehouden; er 
wordt echter genuanceerd 
gedacht over de vraag of 
een verbeterde verbinding 
onderdeel moet uitmaken 
van een ononderbroken 
doorlopende noord-zuid-
verbinding (zie A48, Arn-
hem—Deventer); op het 
onderhavige deel zijn de 
nuanceverschillen vooral 
van invloed op de trace-
ring bij Deventer en Raal-
te; afgezien van de infra-
structurele aspecten, kun-
nen beheersoverwegingen 
in alle gevallen aanleiding 
geven tot opname in het 
hoofdwegennet (als lands-
delige hoofdverbinding). 

— ruimtelijk-functioneel 
èn vanwege de te verwach-
ten verkeersintensiteiten kan 
het gedeelte Zwolle—Kam-
pen—Emmeloord worden 
opgevat als landsdelige 
hoofdweg, afgezien van de 
daarvoor tevens relevante 
beheersoverwegingen; deze 
weg zal in belangrijke mate 
kunnen samenvallen met 
reeds bestaande wegen; 

— het gedeelte Z w o l l e -
Kampen is tevens onder-
deel van de door de Raad 
— afgezien van beheers-
overweging — wenselijk 
geachte landsdelige 
hoofdverbinding Lelystad 
—Zwolle; in verband daar-
mee moet de noodzaak 
van een tweebaansuitvoe-
ring van dit gedeelte niet 
uitgesloten worden ge-
acht; 

— in de verdere toekomst 
kan er behoefte ontstaan 
aan een nationale hoofd-
weg in oost-west-richting 
via Lelystad en Zwolle; de 
problematiek van de A50 
ter hoogte van Kampen 
zal dan wederom moeten 
worden bezien. 
— opname van het gedeelte 
Emmeloord—Joure in het 
hoofdwegennet ligt voor de 
hand. 

3/e 

c/d 
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Beleidsvoornemens (SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving 
weg (deel) 

Tracé Huidige Fase 1 
situatie 

Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer (s) 
letter(s) 
discussie-
punt(en) 

A50 

A50 

A50 

Zwo l le - (A28) 
-Epe—Apel-
doorn—Arn-
hem(A12) 

Arnhem 
(A12)-agglome-
ratie Nijmegen 
— Ravenstein— 
Oss (A59) 

Oss ( A 5 9 ) -
Veghel-Eind-
hoven (A58) 

— gedeelte Zwolle—Apel-
doorn is in uitvoering. 
— gedeelte Apeldoorn— 
Woeste Hoeve is gereed. 
— aanleg gedeelte Woeste 
Hoeve—Arnhem 

ontbrekende schakel 
in een noord-zuid lopen-
de autosnelwegverbinding 

ontlasting van de be-
staande weg 

verkeersveiligheid 
(langzaam verkeer is toe-
gestaan op de bestaande 
weg) 

tracé-onderzoek loopt. 

— ontlast de bestaande 
regionale verbinding welke 
door de bebouwde kom 
van Veghel loopt. 
— van belang voor de ver-
binding Helmond met 
het Noorden. 

- als nationale hoofdweg 5/6 
ligt dit gedeelte voor de 
hand; 
— de technische vormgeving 5/6 
van het gedeelte A r n h e m -
Woeste Hoeve vraagt een na-
dere belangenafweging in 
verband met de grote natuur-
lijke waarden van het doorsne-
den gebied, de betekenis van 
de huidige weg (T27) voor 
het regionaal verkeer en de 
belasting van de A12. 

— een voor de hand liggen- — 
de hoofdweg 

— de wenselijkheid van deze 19 
weg zal moeten worden be-
zien in het kader van een sa-
menhangende studie van de 
gewenste toekomstige wegen-
structuur in oostelijk Bra-
bant en Noord-Limburg 
(vooral samenhang met A73 
en tracékeuze A2) 

A50 

A54 

Oostelijk 
deel van de 
wegenruit 
om Eindho-
ven (gelegen 
tussen de 
A58 en de 
A67) 

Den Haag— 
Westerlee (A4) 

A57 Rozenburg 
(Europaweg)— 
Voorne (Briel-
le) 

— de wegenruit is van 
belang ter ontlasting 
van het stedelijk wegen-
net 

— ontlasting bestaan-
de wegen 
— onderdeel van een 
E-route 

— dit wegdeel zal primair 18/19 
als onderdeel van hetzij de 
A2-route (afhankelijk van 
de tracékeuze voor de A2 
tussen 's-Hertogenbosch 
en Eindhoven) hetzij de 
totale A50 moeten worden 
bezien in het kader van de 
eerder bepleite (o.a. bij 
A2 en A50) studie voor 
oostelijk Brabant en Noord-
Limburg. 

— er zou hooguit aanlei-
ding kunnen zijn voor op-
name van een landsdelige 
hoofdverbinding tussen 
Den Haag en de stedenrij 
ten noorden van de Nieuwe 
Waterweg; het aanwezige 
stelsel van provinciale we-
gen l i jkt echter voldoende 
mogelijkheden tot verbe-
tering te bieden, zodat de 
landschappelijk wel zeer 
bezwaarlijke A54 achter-
wege kan blijven. 

— opname als hoofdweg 15 
beheerspolitiek gerecht-
vaardigd; de vormgeving 
van nieuwe werken af-
stemmen op het wenselijke, 
minder hoogwaardige ka-
rakter van deze weg (geen 
snelwegkarakter). 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving 
nr. weg (deel) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie 
punt(en) 

A57 

A58 

A58 

Voorne—Goe-
dereede— 
Schouwen— 
Noord Beve-
land—Walche-
ren (A58) 

Belgische 
grens—Sluis— 
Breskens 
(veerhaven) 

Breskens 
(veerhaven)— 
Vlissingen— 
Goes—Bergen 
op Zoom (A4) 

— van belang voor de 
ontlasting van regiona-
le verbindingen waarvan 
thans door het verkeer 
gebruik wordt gemaakt. 
Deze verbindingen lopen 
veelal door kommen 
van dorpen. 

— uitbreiding tot auto-
weg is uit verkeersveilig-
heidsoogpunt gewenst 

— eenzelfde conclusie als 15 
met betrekking tot het ge-
deelte Rozenburg—Voorne, 
met name voor wat betreft 
de nog ontbrekende delen 
op de eilanden. 

— eventuele opname van 
een hoofdweg hier is primair 
een beheerskwestie; bij de 
keuze van een concrete weg 
optimaal inspelen op bestaan-
de en ontworpen rijks- en 
provinciale wegen. 

— voor de hand liggende 
hoofdweg. 

A58 Bergen op 
Zoom—Roo-
sendaal 

1 1 — voor de hand liggende 
hoofdweg. 

A58 

A58 

Roosendaal-
Breda 

2 1 

Breda ( A 1 6 ) -
Tilburg—Eind-
hoven (A50) 

a/b 

— het dubbelbaans ge-
deelte door Etten-Leur 
bevat thans nog enige ge-
lijkvloerse kruispunten 
met alle nadelen van dien 
(verkeersveiligheid, woon-
en leefmilieu, verkeersaf-
wikkeling). 

De mogelijkheid van uit-
breiding van de bestaan-
de weg of aanleg van een 
omlegging ten zuiden van 
Etten-Leur is in onderzoek. 

— gedeelte ten zuiden van 
Breda is opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma Rijks-
wegen. 
— het oostelijk deel van 
deze hoofdverbinding 
maakt deel ui t van de we-
genruit om Eindhoven 

— voor de hand liggende 
hoofdweg 

- het gedeelte A 2 7 - A 2 
ligt als hoofdweg voor de 
hand; 

— de situatie op en om de 
huidige oostwestverbinding 
door Breda (RW260) is on-
aanvaardbaar slecht en be-
hoeft derhalve dringend 
verbetering; een deel van 
de Raad vindt, dat de van 
een volledige A58 te ver-
wachten schade aan natuur 
en landschap een onder-
zoek rechtvaardigt naar 
mogelijkheden om de 
huidige problemen op te 
lossen door herverdeling 
van het doorgaand ver-
keer over het (groten-
deels) bestaande, deels te 

17 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving 
weg(deel) 

Tracé Huidige Fase 1 
situatie 

Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(sl 
discussie-
punt(en) 

reconstrueren wegenstel-
sel; daarbij wordt met na-
me een rol toegedacht 
aan de (tot de A16 uitge-
bouwde) A59 en de noor-
delijke oostwestverbin-
ding door Breda; een an-
der deel van de Raad ver-
wacht van een dergelijk 
onderzoek een onaan-
vaardbaar uitstel van 
maatregelen; dit deel van 
de Raad meent dan ook, 
dat op zo kort mogelijke 
termijn tot aanleg van het 
ontbrekende deel van de 
A58 moet worden overge-
gaan. 

— opname van het noorde-
lijk deel van de ontworpen 
ruit om Eindhoven in het 
wegennet zal moeten wor-
den bezien in het kader van 
de eerder bepleite (o.a. bij 
A2 en A50) studie voor 
oostelijk Brabant en Lim-
burg en hangt met name sa-
men met de tracékeuze 
voor de A2 (Den Bosch — 
Eindhoven) en de besluit-
vorming met betrekking 
tot de A59 (Oss-Eindho-
ven). 

18 

A59 Serooskerke 
(A57)-Z ie-
rikzee 

— uitbreiding tot auto-
weg ter bevordering van 
verkeersveiligheid en ca-
paciteit (thans is nog 
langzaam verkeer op de 
weg toegestaan). 

— ruimteli jk-functioneel 
ligt een hoofdweg voor dit 
traject niet voor de hand. 

A59 Zierikzee— 
Goeree/Over-
flakkee— 
Hellegatsplein 
(A4) 

— verkeersprognose geeft 
aan dat er in de komende 
jaren capaciteitsproblemen 
zullen optreden. 

— dit wegdeel vormt een 
onderdeel van de Zeelandrou-
te waarvan opname in het 
hoofdwegennet om beheers-
politieke redenen gerecht-
vaardigd zou zi jn; de vorm-
geving van verbeterings-
werken op met name 
Duiveland en Overflakkee 
zal echter nadrukkelijk 
moeten worden afgestemd 
op het wenselijke niet-
snelweg-karakter van deze 
route. 

15 

A59 Maasroute; 
Dinteloord 
(A4)-Zeven-
bergen— 
Raamsdonk-
veer—Waalwijk-
's-Hertogen-
bosch (A2) 

a/c — ontlast rijkswegen 15 
en 58; verbindt het noorden 
van Brabant met overig 
Nederland. 

— hoewel als hoofdweg 
(zéker op nationaal 
niveau) niet erg voor de 
hand liggend, bestaat 
tegen opname van deze 
grotendeels reeds bestaan-
de weg in het hoofdwegen-
net geen bezwaar; 

17 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,14390, nrs. 8-9 101 



Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.) ' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving 
weg(deel) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie-
puntten) 

A59 

A59 

A60 

's-Hertogen-
bosch (A2)-
Oss (A50) 

Oss ( A 5 0 ) -
Grave—Cuijk 
(A73) 

Kruiningen 
( A 5 8 ) -
veerhaven 
Kruiningen 

— gezien de verkeers-
prognose zijn capaciteits-
problemen op de huidige 
weg te verwachten. Plan 
voor uitbreiding tot 
autosnelweg is in voor-
bereiding. 

— noodzaak afhankelijk 
van mogelijke ontwikke-
ling in Noord-Brabant en 
in de relatie Du i ts land-
Ri jnmond. 
— ontlast de bestaande 
regionale verbinding 
welke door de kom van 
Grave loopt. 

- het gedeelte A 1 6 - A 2 7 17 
kan tevens een functie 
vervullen in de relatie 
Midden-I\lederland-
Antwerpen en in die functie 
bijdragen aan de ontlasting 
van de oost-west-route ter 
hoogte van Breda (vgl. A58). 

— opname in het hoofd- — 
wegspnet ligt voor de 
hand. 

— met deze hoofdweg 21 
behoeft voorshands geen 
rekening te worden gehou-
den; de ruimteli jke situatie 
noch de — zonder aanleg — 
te verwachten verkeers-
druk rechtvaardigen 
het tegendeel. 

— opname van dit wegdeel 
in het hoofdwegennet ligt 
voor de hand, evenals op-
name van de in de toekomst 
aansluitende vaste-oever-
verbinding over de 
Westerschelde. 

A60 

A61 

Veerhaven 
Perkpolder-
Terhole— 
Huls t -
Belgische 
grens 

Schoondijke 
(A58) -Hoek-
Terneuzen— 
Terhole 
(A60) 

a/b 

— uitbreiding tot 
volledige autoweg ter 
bevordering van de ver-
keersveiligheid. 
— voor een gedeelte dat 
door de bebouwde kom 
van Kuitaart loopt is een 
omlegging voorzien. 

— vormt de centrale weg 
op Zeeuws-Vlaanderen. 
— de weg maakt onder-
ling uitwisseling mogelijk 
tussen de ceververbin-
dingen ov^' c'" Wester-
schelde. 
— gedeelte Hoek-Sluiskil 
is in uitvoering. 
— voor het gedeelte 
Terneuzen—Terhole is 
door de provincie Zeeland 
een tracé vastgesteld. 

— het gedeelte Perkpolder— 16 
Terhole is onderdeel van de 
naar de mening van de Raad 
meest voor de hand liggende 
internationale hoofdverbin-
ding van Zeeuws Vlaanderen, 
te weten die via Sas van Gent 
(Traktaatweg); 
— slechts om beheersrede- 16 
nen zou ook opname van het 
gedeelte Terhole—Belgische 
grens kunnen worden over-
wogen. 

— het gedeelte Terneuzen— 
Terhole is onderdeel van de 
eerder (zie A60) meest voor 
de hand liggend geachte 
internationale hoofdver-
binding; 
—opname van een oost-west-
hoofdverbinding in Zeeuws-
Vlaanderen is voor het 
overige primair een beheers-
vraagstuk; bij de keuze van 
een concrete weg dient opt i -
maal te worden ingespeeld 
op bestaande/ontworpen 
rijks- en provinciale wegen. 

16 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving 
weg(deel) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk III 

Nummer(s) 
letter(s) 
discussie-
punt(en) 

A65 

A67 

A69 

Tilburg (A58I -
's-Hertogen-
bosch (A2) 

Belgische 
grens— Eind-
hoven — 
Venlo— 
Duitse grens 

Eindhoven 
( A 6 7 ) -
Valkens-
waard— 
Belgische 
grens 

— uitbreiding tot auto-
snelweg van de bestaande 
dubbelbaansweg met gelijk-
vloerse kruispunten en 
kruisingen ter bevordering 
van de verkeersveiligheid 
en de verkeersafwikkeling. 

— met opname in het hoofd- 17 
wegennet kan worden inge-
stemd; eventuele uitbouw 
daarvan tot autosnelweg zal 
echter moeten worden afgewo-
gen tegen de daarvan te ver-
wachten verdere aantasting 
van natuur en vooral milieu 
(m.n. in Vught); voorts zullen 
bij deze afweging de verkeers-
reducerende effecten moe-
ten worden betrokken van 
verbeteringswerken in 
RW62 tussen Tilburg en 
Waalwijk. 

— een voor de hand liggen- — 
de hoofdweg. 

— ontlast de zwaar belaste 
bestaande weg welke door 
de bebouwde kommen van 
Valkenswaard en Aalst loopt 
— aanleg bevordert de 
verkeersveiligheid op en 
het woon- en leefmilieu 
langs de bestaande weg. 

— gezien de beperkte 
betekenis van een weg 
Eindhoven—Hasselt als 
internationale verbinding, 
moet een weg van het type 
autoweg voldoende worden 
geacht (in overeenstemming 
met de Belgische plannen); 
dit geeft temeer aanleiding 
om de bestaande (leef-
baarheidslproblemen in 
voornamelijk Aalst en 
Valkenswaard zo moge-
lijk in het kader van het 
stadsgewestelijk verkeers-
en vervoerbeleid en 
gebruik makend van 
(eventueel te reconstrueren) 
bestaande wegen op te 
lossen. 

20 

A73 Maasbracht 
(A2)-Roer-
mond—Venlo 
— Boxmeer— 
Nijmegen 
(A50) 

— op de bestaande route 
ten oosten van de Maas 
welke door bebouwde 
kommen voert komen 
thans reeds capaciteits-
knelpunten voor. 
— de bestaande weg 
kan niet meer voldoen aan 
te stellen eisen op het ge-
bied van de verkeersveilig-
heid en het woon- en leef-
milieu. 
— verbreden van de be-
staande weg is vanwege 
de langs de weg gelegen 
bebouwing niet mogelijk. 

— de wenselijkheid van 19 
deze hoofdweg zal moeten 
worden bezien in het kader 
van de eerder (zie o.a. A2 
en A50) bepleite studie voor 
oostelijk Brabant en Noord-
Limburg. 
— afhankelijk van beslissin- n/p 
gen over de (tracering van) 
de A73, kan er uit beheers-
politieke overwegingen aan-
leiding zijn noord-zuidge-
richte ontsluitingswegen ten 
behoeve van Venlo en 
Roermond in het net van 
(landsdelige) hoofdverbin-
dingen op te nemen; 

— overigens zal bij keuze 22 
van een oostelijk tracé 
het gedeelte Maasbracht— 
Roermond van de A73 te-
vens van betekenis kunnen 
zijn als internationale ver-
binding ( A 7 6 - A 2 - A 7 3 -
RW68). 
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Beleidsvoornemens SVV (par. 5.9.)' Conclusies van de Raad 

Weg Omschrijving 
nr. weg(deel) 

Tracé Huidige Fase 1 
situatie 

Fase 2 Toelichting Verkorte weergave 
hoofdstuk I I I 

Nummer (s) 
letter(s) 
discussie-
punt(en) 

A76 

A77 

A79 

Belgische 
grens—Geleen— 
Heerlen—Duit-
se grens 

Boxmeer 
(A73)-Dui tse 
grens 

Maastricht 
(A2)-Heerlen 
(A76) 

— verbindt het Neder-
landse hoofdwegennet 
met het Duitse net van 
'Autobahnen'. 
— vormt een kortslui-
ting tussen de bestaande 
noord-zuidverbinding en 
rijksweg 73, hetgeen 
bijdraagt tot ontlasting 
van de bestaande weg. 

— de weg verbindt de 
agglomeratie Maastricht 
en de oostelijke mijn-
streek onderling en de 
agglomeratie Maastricht 
tevens met Duitsland. 
— bestaande nieuwe 
thans provinciale ver-
binding (S15). 
— ontlast de bestaande 
rijksweg Maastricht— 
Heer—Margraten—Gulpen. 

— met opname van deze 
reeds bestaande weg in het 
hoofdwegennet kan worden 
ingestemd. 

— opname als hoofdweg 
ligt voor de hand. 

23 

— ondanks de hoofdzake-
lijk regionale functie van 
deze reeds bestaande weg, 
geen bezwaar tegen opname 
in het hoofdwegennet. 
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Niet in het ontwerp-hoofdwegennet opgenomen trajecten, welke de Raad 
ter opname in overweging wil geven dan wel waarvan opname later moge-
lijk moet blijven, afhankelijk van de uitkomsten van aanbevolen nader on-
derzoek en de nadere uitwerking van beheerspolitieke criteria die tot opname 
in het hoofdwegennet aanleiding kunnen geven (in volgorde van discussie-
punten). 

Wegnr. Omschrijving Opmerkingen/conclusies van de Raad (uit hoofdstuk III) nummer(s)/ 
letter(s) discussie-
punt(en) 

Eemshavenweg (Groningen—Noord wolde-
Huizinge—Roodeschool—Eemshaven). 

afgezien van beheerspolitieke overwegingen, heeft 
opname de voorkeur boven opname van A33 en 
A41 (zie beide wegen), mits deze provinciale weg 
via een oostelijke randweg bij Groningen wordt aan-
gesloten op de A7. 

RW34 Ommen (of eventueel Witte Paal)-
Holsloot 

in het kader van de algehele beheersproblematiek 
zou opname in het hoofdwegennet overwogen kunnen 
worden; Ommen dan wel Witte Paal als westelijk eind-
punt hangt samen met de in discussiepunt 3 aan de 
orde gestelde wegenstructuur. 

b/3 

div. Emmen— Ter Apel—Veendam—Zuid-
broek 

ter ontlasting van de A34 kan worden gedacht aan 
deze nieuwe verbinding, die grotendeels zou kunnen 
samenvallen met bestaande/ontworpen provinciale 
wegen; opname daarvan in hoofdwegennet primair 
een beheerskwestie. 

RW36 

Lelystad—Dronten—Kampen—Zwolle 

Lelystad—Harderwijk (A28) 

Almelo (A35)-Hoogeveen 

S48 Oldenzaal-Nordhorn (Dld) 

RW52c.a. Ressen (A15) -Arnhem-(P leyrou te) -
Velperbroek (A12) 

ruimtelijk-structureel als (landsdelige)hoofdweg te d 
beschouwen; opname in hoofdwegennet mede een 
beheersvraagstuk; de weg l i jkt voor een belangrijk 
deel met bestaande wegen te kunnen samenvallen. 

afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen op de d 
relatie Noord-Holland —Lelystad—Oost-Nederland 
zal er aanleiding voor opname van deze verbinding 
in het hoofdwegennet kunnen zijn. 

ruimteli jk-functioneel (relatie Twente—Noord-Neder- 3 
land) en beheerspolitiek ligt opname van deze weg in 
de rede; over het gedeelte Witte Paal—Linde (al of niet 
via Ommen) kan nog geen trajectvoorkeur worden 
uitgesproken. 

vanwege de belangrijke funkt ie in het grensoverschrij- 4 
dend (goederen) vervoer, zou opname van deze weg in 
zijn bestaande vorm kunnen worden overwogen. 

reservering ten behoeve van een tweede nationale hoofd- 6 
route Rijnmond—Twente—Duitsland gewenst. Een min-
derheid van de Raad kan hiermee niet instemmen en 
bepleit de A1 5 als autosnelweg tot de A35 (zie ook 
A35en A48) 

RW47 Zutphen—Winterswijk 

RW51 Doesburg—Doetinchem 

RW9 westelijke randweg Alkmaar 

eventueel om beheersredenen op te nemen. 6 

eventueel om beheersredenen op te nemen. 6 

afhankelijk van toekomstige beslissingen ten aan- 7 
zien van met name de A23 ware met het functione-
ren van dit gedeelte van RW9 in de A9 rekening te 
houden. 

S4/S7 

S22 

Alkmaar-Heerhugowaard—Oud-
karspel—Middenmeer (A7) 

Hoorn-Enkhuizen (West-F risiaweg)-
Lelystad 

Gaasperdammerweg (A2—A1) 

— afhankelijk van beheerspolitiek (in eventueel beperkt 
gereconstrueerde vorm) op te nemen als nationale 
hoofdverbinding. 

— als toekomstige hoofdweg niet onmogelijk maken. 

— zou (voorlopig) in plaats van de A6 tussen A2 en A1 
als hoofdweg kunnen worden beschouwd. 
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Wegnr. Omschrijving Opmerkingen/conclusies van de Raad (uit hoofdstuk III) nummer(s)/ 
letter(s) discussie-
punt(en) 

'kortsluit ing Badhoevedorp' kortsluiting van A9 en A4 ten noorden dan wel ten 
zuiden van de vierde baan van Schiphol, als alternatief 
voor de minder aantrekkelijke A 2 1 . 

11.2 

RW5 

S21 

RW16 

RW61 

Haarlem—Amsterdam 

verbinding tussen A4 en A2 
ten zuiden van Schiphol 

Dordrecht (A16)-Heinenoord (A29) 

A4 (tussen Zouterwoude en Roelofarends-
veen)—Rotterdam 

Utrechtsebaan (verlengde A12) 

Zoetermeer—Delft— Westerlee 

Zeelandroute (A4—A59-S7 via Zee-
land brug-A58) 

Terneuzen—Belgische Grens (Trak-
taatweg) 

Beuningenbrug bij Nijmegen (A15-
A73) 

afhankelijk van beheerspolitiek op te nemen in hoofd- g 
wegennet 

eventuele landsdelige hoofdverbinding, die zoveel h 
mogelijk met de bestaande S21 zou moeten samen-
vallen; opname in hoofdwegennet is in hoofdzaak 
een beheerspolitiek probleem. 

ter ontlasting van de A16 ten noorden van Dordrecht 11 
kan worden gedacht aan opname in het hoofdwegennet 
van deze verbinding gebruikmakend van de bestaande 
Kiltunnel en zoveel mogelijk aansluitend bij de (gerecon-
strueerde) S43 

verschillende mogelijke varianten bezien in het kader 11.6 
van de eerder bepleite (o.a. bij de A3 bij Rotterdam) 
geïntegreerde verkeers- en vervoerstudie. 

opname Haags 'hoefijzer' in hoofdwegennet beheers- 14 
vraagstuk. In plaats van het gedeelte A44—A4 van de 
A16 voorkeur voor de Utrechtsebaan en bestaande 
en in reconstructie zijnde wegen van het Haagse wegen-
stelsel. 

afhankelijk van de algemene beheersaspecten op te j 
nemen als landsdelige hoofdverbinding 

opname als hoofdweg beheerspolitiek gerechtvaardigd; 15 
de vormgeving van nieuwe werken afstemmen op het 
wenselijke minder hoogwaardige karakter van deze weg 
(geen autosnelweg). 

onderdeel van de meest voor de hand liggende inter- 16 
nationale hoofdverbinding in Zeeuws-Vlaanderen. 
Opname in het hoofdwegennet ligt voor de hand. 

verbinding ter ontlasting van Nijmegen van doorgaand 19 
verkeer. Nader onderzoek moet uitwijzen of andere 
mogelijkheid bestaat voor afleiding verkeer naar A50. 
Verbinding kostbaar en nieuwe doorsnijding rivieren-
landschap. 

RW68 

Ravenstein (A50)-Kessel— Grathem 
(A2); dan wel Boxmeer (A73)-Weert 
(A2); dan wel conbinatie van beide 

A2—Roermond—Duitslana 

landschappelijke inpasbaarheid — mede afhankelijk van 19 
technische vormgeving — onvoldoende in te schatten. 
Bezien in kader van bepleite (zie A2 , A50, A73) studie 
voor oostelijk Brabant en Noord-Limburg. 

gezien de betekenis van deze weg voor de ontsluiting 22 
van Roermond en voor doorgaand verkeer naar Duits-
land, alsmede de invloed van de besluitvorming rond 
de A73 op overige funkties van RW68, wordt afvoe-
ren van deze weg van het hoofdwegennet prematuur 
geacht. 

Tweede Kamerzitting 1978-1979, 14 390, nrs. 8-9 106 



Bijlage F 

VERGELIJKEND OVERZICHT SPOORWEGENNET: BELEIDSVOORNEMENS 
SVV = CONCLUSIES RAAD 

Dis- Omschrijving 
cus- verbinding 
sie 
punt 

Beleidsvoornemens S.V.V. (par 5.6.27.8 en 5.8) 

fase fase aard voornemen motivering 
1 2 

Conclusies Raad (uit hoofdstuk IV) 

Groningen—Zuid-
broek—Ter Apel — 
Emmen—Twente 

Groningen—Hooge-
veen—Hardenberg— 
Twente. 

Zwolle—Emmen 

Verbinding over 
afsluitdijk 

Alkmaar—Lely-
stad—Zwolle 
(—Twente) 

Amsterdam—Alme-
re—(—Lelystad) 

Amsterdam—Lely-
stad—Emmeloord" 
Groningen. 

ontwikkel ing tot 
intercitydienst 

Lelystad—Kampen 
na 2e Nota R.0. 
afgevoerd 

Aanleg spoorlijn 
tot Almere 1985; 
tot Lelystad 1990 

mogelijke aanleg als 
intercity c.q. hoge-
snelheidsspoorlijn. 

reeds besloten in 
MPP. verkorting reis-
t i jd en verlaging ex-
ploitatiekosten. 

reeds besloten in 
MPP; verstedelijkings-
beleid m.b.t. Amster-
dam, taakstelling 
Almere en Lelystad. 

Verbindingen Ter Apel —Emmen en Hooge-
veen—Hardenberg niet onmogelijk maken. Voor 
het overige handhaving reservering resp. bestem-
ming openbaar vervoer. Beide mogelijke verbin-
dingen verdienen nadere studie. 

Uitbreiding tot intercitydienst gewenst in fase 1. 
Waardevolle bijdrage ontwikkel ing groeipool 
Emmen. 

Geen reservering nodig. 

Betrekken bij eventuele ontwikkel ing van plan-
nen tot inpoldering Markerwaard. 

Spoedige realisatie van het grootste belang met 
het oog op de gewenste beihvloeding van voer-
tuigkeuzebedrag. 

verbetering verbinding Beide verbindingen fysiek niet onmogelijk ma-
Randstad—Noorden. ken. Met beschikbare gegevens geen voorkeur 

uit te spreken voor verbinding via Emmeloord 
of via Zwolle. 

Amsterdam—Lel y-
stad—Zwolle— 
Groningen 

Ringspoorbaan 
Amsterdam 

Amsterdam—Purme-
rend aftakking van 
bestaande lijn Zaan-
dam—Enkhuizen. 
Rechtstreekse ver-
binding Amsterdam-
(Noord)— Purmerend 

Amsterdam—Uit-
hoorn—Aalsmeer/ 
Breukelen/Alphen 

Apeldoorn—Zwolle 

Lelystad-Kampen na 
2e Nota R.O. afge-
voerd. 

mogelijke aanleg verstedelijkingsbeleid Instemming met reservering. In de eerste plaats 

mogelijke aanleg 

Na 2e Nota R.O. 
afgevoerd. 

reserving oud 
tracé voor tram- of 
busbaan 

m.b.t. Amsterdam. 
Relaties Schipholli jn-
Almere/Het Gooi / 
Utrecht en Almere— 
Schiphol en Purme-
rend—Schiphol. 

Verstedelijkingsbeleid 
m.b.t. Amsterdam 

belangrijk voor aansluiting Schipholli jn op 
Amsterdam CS. Voorts van belang voor reizi-
gers naar de Hemlijn en de Flevolijn. Hogere 
prioriteit voor ringspoorweg dan voor Museum-
pleinli jn. 

Verbeterde openbaar vervoerverbinding Amster-
dam—Purmerend nodig. Afhankeli jk stedebouw-
kundige opzet Purmerend keuze voor aftakking 
bestaande lijn dan wel rechtstreekse snelbus-
dienst. 

Geen reservering nodig. 

openhouden ontwikke- Reservering voor toekomstige openbaar vervoer-
lingen in Gelderland doeleinden ligt voor de hand. 

' Kaart geeft fase 2 
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Dis- Omschrijving 
cus- verbinding 
sie 
punt 

Beleidsvoornemens S.V.V. (par 5.6.278. en 5.8.) Conclusies Raad (uit hoofdstuk IV) 

fase fase aard voornemen 
1 2 

motivering 

e Amersfoort — 
R henen— Kesteren 

7 Utrecht—Groningen 
—Breda 

8 Willemspoorverbin-
ding 

Den Bosch—Waal-
wijk—Lage Zwaluwe 

De Haar—Rhenen 
in aanleg. 
(SVV par. 3.7.1.) 

mogelijk bouw kunst-
werk 

openhouden ontwik-
kelingen ten zuiden 
van Rotterdam 

9 T i lburg—Boxte l -
Duitse Grens 

10 Nijmegen—Venlo-
Roermond—Maas-
tr icht 

11 Tilburg—Turnhout— 
Antwerpen — 
Eindhoven—Val kens-
waard— Over pelt— 
Hasselt/—Antwer-
pen. 

12 Heerlen—Aken 

Amsterdam/R ij ks-
museum—Schiphol -
Den Haag e.v. 
(Schiphollijn) 

Ruimteli jke reservering en nader onderzoek 
bruikbaarheid gehele verbinding t.b.v. personen-
vervoer gewenst. 

Ruimteli jke reservering op dit moment nog niet 
gewenst. Nader onderzoek naar exploitatiemo-
gelijkheden l i jkt zinvol. 

Instemming met reservering. Beperking stedelij-
ke ontwikkel ing eist spoedig definit ief plan. 
Ter beperking van de kwetsbaarheid van deze 
verbinding en ter verbetering van de cont inui1 

teit in de dienstregeling zou nu reeds tot uitvoe-
ring als tunnel kunnen worden besloten. 

reservering oude lijn openhouden ontwik- Instemming met reservering gedeelte Den Bosch-
Den Bosch—Waalwijk kelingen in kader Waalwijk en met afzien verbinding Waa lw i j k -
voor personenvervoer verstedelijking Brabant; Lage Zwaluwe. 
per spoor, tram of bus afgezien wordt van 

gedeelte Waalwijk, 
Lage Zwaluwe, zijnde 
strijdig met verste-
delijkingsbeleid. 

Reservering spoorlijn voor reizigersvervoer niet 
nodig i.v.m. snel-busdienst. 

Reservering gewenst voor eventueel noodzake-
lijke verbeteringswerken t.b.v. intercitydienst. 
Ook met een eventuele doortrekking van het 
intercityli jnennet naar de Belgische Grens (rich-
ting Luik) en de daarvoor noodzakelijke elek-
trif icatie ware rekening te houden. 

Ruimteli jke reservering en nader onderzoek ge-
wenst t.b.v. verbinding Eindhoven—Valkens-
waard—Hasselt/Antwerpen. Verbinding T i l -
burg—Turnhout—Antwerpen ligt minder voor 
de hand. 

mogelijke aanleg 

aanleg spoorlijn 

economischer bedie-
ning en verbetering 
verbinding grotere 
kernen 

reeds besloten in 
MPP, verbetering 
verbinding Amster-
dam—Schiphol-
Den Haag e.v. 

Eén internationale verbinding met Duitsland 
ter plaatse juist. Verbetering verbinding l i jkt 
niet onjuist. Openbaar vervoervoorziening 
van de aan de te sluiten baanvakken gelegen 
kernen dient verzekerd te zijn. Opname in 
spoorwegennet ligt voor de hand. 
Voor gedeelte Amsterdam—Schiphol zie dis-
cussiepunt 6. 

Den Haag—Zoe-
termeer 

Zwolle—Nijmegen-
Roosendaal 

aanleg spoorlijn 

ontwikkel ing tot 
intercitydienst 

reeds besloten in 
MPP, verstedelijkings-
beleid m.b.t. Den 
Haag. 

verkorting reistijd 
en verlaging exploi-
tatiekosten. 

Opname in spoorwegennet ligt voor de hand. 

Met uitbouw van de bestaande dienst tot 
volledige intercitydienst kan worden ingestemd. 
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Bijlage G 

HOOFDLIJNEN BELEIDSVOORNEMENS SVV; DE HOOFDWEGEN 

1. Het noorden en oosten 

De beleidsvoornemens met betrekking tot dit landsdeel kunnen als voigt in 
hoofdlijnen worden aangeduid. Wezenlijk nieuwe schakels in het net van 
hoofdverbindingen worden geïntroduceerd, waar het gaat om de ontsluiting 
van Noordoost-Groningen (A 33), het completeren van de A 50 door de toe-
voeging van een nieuwe schakel (Zwolle-Emmeloord), het realiseren van 
een nieuwe noord-zuidverbinding ten oosten van de IJssel (A 48), het realise-
ren van een doorgaande verbinding Rijnmond-Twente, mede als stimulans 
voor de ontwikkeling van oostelijk Gelderland (A 15) en grensovergangen bij 
Twente (A VA 35). Daarenboven worden ten aanzien van een aantal wegen -
al of niet op dit moment in rijksbeheer - verbeteringswerken voorgenomen 
in verband met te verwachten capaciteitsproblemen, dan wel uit overwegin-
gen van leefbaarheid en veiligheid. Het meest nadrukkelijk komen capaciteits-
overwegingen naar voren bij de A34 (De Punt-Holsloot) en de A 35 (tussen 

, Zwolle en Raalte). 

De verbeteringswerken betekenen vaak inderdaad een werkelijke uitbouw 
van de bestaande weg. In een aantal gevallen (bij voorbeeld bij de A 34, de 
A 37, de A 48, de A 32) gaan verbeteringen echter gepaard met de realisatie 
van geheel nieuwe (parallelle) tracés in het geval van de A 35 is op de SVV-
kaart, waarschijnlijk ten onrechte, het geheel nieuwe uit het Rijkswegenplan 
afkomstige tracé getekend, hoewel deze weg grotendeels als bestaande weg 
wordt aangegeven. Ingeval inderdaad de bestaande weg bedoeld is, zal toch 
nog met omleidingen rekening moeten worden gehouden, o.m. bij Heino en 
Nijverdal. De voornemens ten aanzien van het noorden en oosten van het 
land omvatten ten slotte het schrappen van een aantal wegen van het Rijks-
wegenplan 1968. Van de bestaande wegen zijn de belangrijkste: RVV9(Leeu-
warden-Groningen), RW34 (Zwolle-Ommen-Coevorden-Holsloot), RW36 
(Almelo-Hoogeveen), RW 75(Oldenzaal-Nordhorn), RW49 (Apeldoorn-Zut-
phen), ftl/V47(Zutphen-Winterswijk) en ftl/V52(Arnhem-Nijmegen). 

2. Het noordwesten 

De beleidsvoornemens met betrekking tot dit landsdeel kunnen als volgt 
in hoofdlijnen worden aangeduid. Aan het bestaande en in uitvoering zijnde 
net wil de Regering de volgende wezenlijk nieuwe onderdelen toevoegen: 
een nieuwe schakel in het vanuit westelijk Noord-Holland op het noorden 
gerichte verkeersnet, die tevens als onderlinge verbinding van de groeikern 
Alkmaar en Hoorn wordt gezien (A 23); uitbouw van zuidelijke en westelijke 
rondwegen om Amsterdam tot een gesloten ring (A 10); een op het oostelijk 
deel van de A 10 aansluitende noordwaarts gerichte verbinding (A 7); een 
schakel in de doorlopende oost-westverbinding (A 6); een schakel tussen 
Midden-Nederland en Noord-Nederland (A 27tussen A 1 en A 30); een zuid-
oost gerichte ontsluiting van Flevoland (A 30') en ten slotte enkele wegen die 
in het doorgaande noord-zuidverkeer een rol zullen spelen (A 26, A 21 en A 3). 

Voorts neemt de Regering zich betrekkelijk ingrijpende veranderingen 
voor in de volgende reeds bestaande verbindingen: vergroting van de capa 
citeit van de Velsertunnelroute door de aanleg van een parallelle verbinding 
(A 22), toevoeging van een nieuwe oostelijke randweg (A 9) aan de reeds be-

' Voor wat betreft de fasering zijn pkb en toe- staande randwegen (west en oost) van Alkmaar, vervanging van de huidige 
lichting (biz. 49) tegenstrijdig. schakel tussen A 8 en A 9 dooreen geheel nieuw deel van de A 8en verbre-
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ding van de A 2tussen Amsterdam en Vianen. Tenslotte neemt de Regering 
zich ook ten aanzien van dit landsdeel voor, enkele rijkswegen als zodanig te 
schrappen. Van de reeds bestaande wegen kunnen met name worden ge-
noemd een tweetal «losse poten» in RW 9 (bij Haarlem en Den Helder) en de 
bestaande verbinding tussen Haarlem en Amsterdam {RW5). Van de ont-
worpen verbindingen verdient vooral het schrappen van RW80 (Aalsmeer-
Vinkeveen) vermelding. 

3. De Randstad en West-Brabant 

In dit landsdeel staat centraal enerzijds de hoofdwegenstructuur binnen 
Zuid-Holland, anderzijds de doorgaande noord-zuidhoofdwegenstructuur 
welke zich aan de noord- en zuidzijde óók uitstrekt tot de noordvleugel van 
de Randstad resp. West-Brabant. De tegen deze achtergrond relevante be-
leidsvoornemens kunnen als volgt in hoofdlijnen worden aangeduid. 

Het aantal wezenlijk nieuwe verbindingen, dat wil zeggen verbindingen 
waarmee een wezenlijk nieuwe ontsluitingsstructuur wordt beoogd, is zeer 
beperkt. Eigenlijk speelt deze overweging alleen een belangrijke rol bij de 
voorgestelde verbeterde aantakking van Hoek van Holland als ferryhaven (A 
20 en A 54), bij het creëren van een tweede toch wel anders georiënteerde 
doorgaande route naar Antwerpen (A4) - waarbij met het gedeelte tussen de 
A 15 en de A 29 tevens een betere zuidwaartse ontsluiting van Spijkenisse 
wordt beoogd - , in zekere zin ook bij de A 11 — omdat een verbinding van 
enigszins vergelijkbare kwaliteit tot nu toe ontbrak - en ten slotte bij de A 16 
(tussen de A 4 en de A 20), die in het SVV vooral in verband wordt gebracht 
met de (inmiddels eventuele) groeifunctie van Pijnacker/Nootdorp. 

Voor het overige komen in dit landsdeel weliswaar veel omvangrijke nieu-
we werken voor, maar deze zijn vrijwel geheel bedoeld ter ontlasting van 
reeds bestaande hoofdwegen met ongeveer dezelfde verbindingsfunctie. In 
verband met verwachte overbelasting van de bestaande noord-zuidverbin-
dingen acht de Regering toevoeging van de A 21, de A 4tussen Den Haag en 
Schiedam, de eerdergenoemde zuidelijke delen van de A 4, de A 24 tussen 
de A 20 en de A 15 (Blankenburgtunnel) en de A 3/A 38(met Ten Doncktun-
nel) ten oosten van Rotterdam, mogelijk gewenst in fase 1. Laatstgenoem-
de verbindingen ter weerszijden van de huidige Rotterdamse ruit zouden 
volgens het SVV wel eerst nader bekeken moeten worden in een grondige 
studie van de mogelijkheden/wenselijkheden van verbreding van resp. de 
Benelux- en de Van Brienenoordroute. Voorts voorziet het SVV de noodzaak 
van aanzienlijke verbreding van de A 4tussen Leiden en Ypenburg en van de 
A 76ten oosten van Rotterdam (mede in relatie tot de Ten Doncktunnei j . Voor 
fase 2 wordt op de noord-zuidrelatie rekening gehouden met een nieuwe oe-
ververbinding onder het Noordzeekanaal (A 26) en een nieuw gedeelte van 
de A 3 (ten oosten van Dordrecht). Op een niet nader bepaalde lange termijn 
wordt op genoemde relatie ten slotte rekening gehouden met een nieuw stuk 
A 3tussen de A 9 en de A 20. 

Ook de overige werken dienen in de eerste plaats ter ontlasting van reeds 
bestaande hoofdverbindingen. De A 24ten noorden van de A20 dient ter 
ontlasting van diezelfde A 20. De A 39 moet zo nodig capaciteitsproblemen 
op de A 15 ten zuiden van Rotterdam helpen oplossen. De verbreding van de 
A 72tussen Den Haag en Zoetermeer moet de wassende forensenstroom 
tussen beide plaatsen helpen opvangen. 

In de sfeer van afgevoerde rijkswegen valt er voor dit landsdeel weinig te 
melden. In de bestaande situatie verandert geen enkele weg van beheerder. 
Wel zijn enkele in het Rijkswegenplan 1968 opgenomen nieuwe wegen ge-
schrapt (RW 24 ten oosten van RW 2, RW 16 tussen RW 5 en RW 6, ditotus-
sen RW 4 en A 24 en RW 21 tussen RW 19 en RW 24). 

Van enkele andere is het traject zodanig veranderd, dat per saldo minder 
kilometers autosnelweg ontstond (RW 3 ten noorden van RW 20 en RW 19 
ten zuiden van RW 17). 
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4. Het zuiden en zuidwesten 

De beleidsvoornemens met betrekking tot dit landsdeel komen in hoofdlij-
nen op het volgende neer. Aan het net van bestaande wegen worden wezen-
lijk nieuwe verbindingen toegevoegd tussen Schouwen en Walcheren als on-
derdeel van de Dammenweg (A 57), tussen Oss en Eindhoven ter ontlasting 
van regionale wegen en om Helmond een hoogwaardige verbinding noord-
waarts te geven (A 50), in samenhang daarmee ten oosten van Eindhoven 
twee nieuwe wegdelen die de ruit om Eindhoven completeren (A 50en A 58), 
aansluitend op de ruit om Eindhoven in zuidwaartse richting (A 69), van Box-
meer (A 73) richting Duitsland (A 77) en tussen Boxmeer en de A 2 bij Maas-
bracht (A 73). 

Voorts komen in dit landsdeel feitelijk nieuwe weggedeelten voor, zonder 
dat van wezenlijk nieuwe verbindingen kan worden gesproken. In die geval-
len is er steeds al een weg, die echter om redenen van capaciteit, veiligheid 
en leefbaarheid aan vervanging toe is. Dit geldt voor onderdelen van de A 57 
op Walcheren, Schouwen en Goeree, de centrale weg door Zeeuwsch-Vlaan-
deren (A 61), het gedeelte van de Maasroute (A 59,) tussen de A 17 en Raams-
donksveer, de A 58b\] Etten-Leuren Breda en twee schakels in deA2(bï\ 
Weert en Maastricht). Of het gedeelte van de A 2tussen Den Bosch en Eind-
hoven ook tot deze categorie verbindingen moet worden gerekend, hangt af 
van de tracékeuze. Wanneer met name gekozen zou worden voor één van de 
direct op de oosttangent van de Eindhovense ruit aansluitende tracés (varian-
ten 30 en 40), dan zou toch eigenlijk sprake zijn van een wezenlijk nieuwe ver-
binding. 

Het SVV bevat ook nog een aantal min of meer ingrijpende verbeterings-
werken op of bij reeds bestaande wegen. De belangrijkste daarvan zijn de 
A 59tussen Zierikzee en het Hellegatplein (A 4), de A 59tussen Raamsdonks-
veer en Den Bosch, de A 59tussen Den Bosch en Oss en ten slotte de A 65. 
Daarbij zij overigens opgemerkt dat de A 59 weliswaar grotendeels een 
reeds bestaande weg is, maar dat deze weg evenals de A 79 aan het hoofd-
wegennet wordt toegevoegd. 

Ook in dit landsdeel zijn enkele verbindingen van het rijkswegennet afge-
voerd. Van de reeds (grotendeels) bestaande wegen verdienen RW6Ttus-
sen Terneuzen en de Belgische grens (z.g. Tractaatweg), RW58door Breda, 
RW62tussen Tilburg en Waalwijk en RW68va<n Weert via Roermond naar 
Duitsland vermelding. Onder de voorheen geplande hoofdwegen valt op het 
schrappen van ftW58tussen Breda en Bergen op Zoom en van RW 75tus-
sen Eindhoven en Weert (door de Strabrechtse heide). 
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Bijlage H 

HOOFDLIJNEN BELEIDSVOORNEMENS SVV: SPOORWEGEN REIZIGERS-
VERVOER 

1. De beleidsvoornemens met betrekking tot het landelijk spoorwegennet 
reizigersvervoer kunnen als volgt in hoofdlijnen worden aangeduid. 

2. Voor wat betreft het intercitynet wordt uitgegaan van de voltooiing van 
de Schiphollijn tussen Amsterdam/Rijksmuseum en Den Haag en van de 
uitbreiding van de bestaande diensten tot volledige intercitydienst op de ge-
deelten Zwolle-Nijmegen-Roosendaal en Zwolle-Emmen. Bij deze laatste 
zal dat moeten leiden tot een gedeeltelijke spoorverdubbeling. Verder zal 
planologisch voor na 1990 rekening worden gehouden met de doortrekking 
van de verbinding Amsterdam-Almere-Lelystad als intercity naar Gronin-
gen. Een ruimtelijke reservering is verder gelegd voor een viersporige Wil-
lemsverbinding in Rotterdam. 

3. Ten aanzien van hogesnelheidslijnen (hoger dan 160 km/u) acht de Re-
gering aansluiting op een Westeuropees net van belang wanneer tot dat 
laatste wordt besloten. Voor de periode na 1990 wordt de aanleg van de 
spoorwegverbindingen Amsterdam-Rotterdam-Belgische grens en verder 
en Amsterdam-Rotterdam-Utrecht-Duitse grens en verder open gehouden. Bij 
de eventuele aanleg van de intercitylijn van Amsterdam via Lelystad naar 
Groningen zal de vormgeving niet zodanig zijn dat exploitatie als hogesnel-
heidsspoorlijn wordt uitgesloten. 

4. Voor een aantal bestaande goederenlijnen wordt ingebruikneming ten 
behoeve van het reizigersvervoer overwogen. Voor de lijn Den Bosch-Waal-
wijk wordt de mogelijkheid tot reactivering op lange termijn open gehou-
den, hoewel deze reactivering niet waarschijnlijk wordt geacht. Het tracé van 
de lijn Apeldoorn-Zwolle is gereserveerd hoewel ook daar de kans op her-
opening gering wordt genoemd. De mogelijkheid wordt genoemd om deze 
tracés te gebruiken voor een vrije tram- of busbaan. Tot reactivering van het 
gedeelte De Haar-Rhenen is besloten. Aan de orde is verder de mogelijk 
nieuwe verbinding Heerlen-Kerkrade-Aken en de daarmede samenhangen-
de eventuele sluiting van het gedeelte Kerkrade-Centrum-Schin op Geul 
van de «miljoenenlijn» en het baanvak Simpelveld-grens. Niet gedacht 
wordt aan het gebruik voor reizigersvervoer van het gedeelte Waalwijk-La-
ge Zwaluwe en de lijn Breda-Geertruidenberg. 

5. Als onderdelen van het landelijk spoorwegennet wordt verder rekening 
gehouden met de volgende nieuwe verbindingen: Weesp-Almere (vóór 
1985)-Lelystad (vóór 1990) en de zijtal Purmerend/Overwhere-Purmerend 
Noord (vóór 1990) van de lijn Zaanstad-Enkhuizen. Verder wordt de wenselijk-
heid onderzocht van het gebruik voor het reizigersvervoer van het bestaan-
de deel (tussen rangeerstation Watergraafsmeer en Duivendrecht-aanslui-
ting) en de nog aan te leggen delen van de ringspoorbaan Amsterdam. Re-
servering van een verbinding Rotterdam-Hoekse Waard wordt overbodig 
gevonden hoewel de mogelijkheid voor een tak aan de spoorlijn Dordrecht-
-Rotterdam nabij Barendrecht reeds in verband met een eventuele hoge-
snelheidslijn naar België wordt opengehouden. De Zoetermeerlijn zal in het 
begin van de jaren tachtig compleet functioneren. 

6. Enkele spoorlijnen zijn ten opzichte van de Tweede Nota over de 
ruimtelijke ordening niet meer in het spoorwegennet opgenomen. Dit zijn de 
rechtstreekse verbinding Amsterdam-Purmerend; verbinding Hofpleinlijn-
—Schiphollijn; verbindingen tussen de lijn Rotterdam-Gouda en de Betuwe-
lijn; de Ridderkerkspoorlijn; de Deltaspoorlijn; de lijn Antwerpen-Turnhout-
•Eindhoven; de lijn Emmen-Hoogeveen; en de lijn Lelystad-Kampen. 
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Bijlage I 

HOOFDLIJNEN INSPRAAK EN BESTUURLIJK OVERLEG; 
DE HOOFDWEGEN 

1. Op basis van de schrifteli jke en mondel inge inspraak over het SVV is 
reeds eerder het rapport «Hoofdl i jnen uit de inspraak» (SVV deel b) uitge-
bracht. Ook het ten aanzien van de hoofdwegen door de insprekers gestelde 
is daarin in hoofdl i jnen weergegeven. Inmiddels heeft de Raad ook kennis 
kunnen nemen van enige nog niet in het hoofd l i jnenrapport verwerkte 
schrifteli jke reacties op het SVV van lagere overheden die in het bestuurl i jk 
overleg over het SVV zijn betrokken (provincies, enkele grote steden en ge-
westen). In navolgende paragrafen word t van deze reacties en de hoofdl i j -
nen van de inspraak een schets in hoofdl i jnen gegeven, gegroepeerd per 
landsdeel. 

2. Het noorden en oosten 

In tegenstel l ing tot het SVV en de provincie Overijssel, menen sommige 
insprekers (157,161, 233 en 2371) en de provincie Friesland dat de verbre-
ding/ver legging van de A 32 niet van de realisatie van de A 50afhankelijk 
moet worden gesteld. Daarentegen menen enkele mil ieuorganisat ies (38, 
101,113, 219, en 231) dat nu reeds van ui tvoer ing van de A 3 2 als autoweg 
moet worden uitgegaan. De provincie Friesland meent dat de gehele A 32, 
dus ook het gedeelte Leeuwarden-Heerenveen, in fase 1 als autosnelweg 
moet worden opgenomen. 

Eerdergenoemde mil ieuorganisat ies alsmede de Werkgroep RW 9 nemen 
ook stell ing tegen de voorgenomen (en al in ui tvoer ing genomen) verdubbe-
l ing/ver legging van het gedeelte Zur ich-Dronr i jp van de A 42. Ten aanzien 
van de doorgaande oost-westverbinding in het noorden (A 7)zijn alleen over 
de fasering van twee onderdelen opmerk ingen gemaakt. Gepleit word t voor 
versnelde ui tvoer ing van de rondweg om Sneek als autosnelweg (46, 82, 94). 
Voorts meent de provincie Groningen, dat de fasering van het gedeelte tus-
sen Winschoten en de Duitse grens moet worden afgestemd op de fasering 
van de wegenaanleg in Duitsland. Vooralsnog meent Groningen dat uitvoe-
ring kan worden verschoven naar fase 2, ten gunste van verschuiving van 
ui tvoer ing van de weg Zuidbroek-Veendam (A 33) naar fase 1. Van Gro-
ningse zijde is ten aanzien van het gedeelte van de A 33ten noorden van 
Zuidbroek (A 7) de vraag gesteld of een meer directe verb inding tussen 
Eemsmond en centraal Groningen niet méér voor de hand ligt. Voor dezelf-
de vervoersrelatie word t van Groningse zijde gepleit voor spoedige recon-
structie en eventueel verdubbel ing van de A 41. 

Voor het noord-zuidverkeer in relatie tot Groningen en Eemsmond zijn 
naast de A 28 vooral deA34en de A 37van belang. De verbeter ing van de A 
34 (met omle id ing bij Odoorn) en de promot ie tot autosnelweg in fase 2 ont-
moeten bezwaren (38,61,101 en 170) en worden ook van provinciale zijde 
«uiterst terughoudend» benaderd. Daarentegen betonen met name aanlig-
gende gemeenten en plaatselijke bedri jven zich voorstander van deze plan-
nen (85,127,128, 201, 202, 221, 244 en 274). De provincie Drenthe meent dat 
de A37 gefaseerd tot autosnelweg moet worden u i tgebouwd (Hoogeveen-
-Hols loot fase 1 ; Holsloot-Duitse grens fase 2). De provincie Groningen 
wi jst op het belang van de provinciale verb ind ing Veendam-Ter Apel (se-
cundaire weg 20) voor het zuidoosteli jk gerichte verkeer op Duitsland (Ems-
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landlinie). Er word t op gewezen dat deze verbinding de verdubbel ing var 
A 34 kan helpen voorkomen. Over het noorden valt ten slotte te melden, 
de provincie Groningen pleit voor spoedige ombouw van de zuideli jke ring-
weg van de stad Groningen tot autosnelweg (A 7). 

Meer zuidwaarts bepalen vooral enkele noord-zuidverbindingen de dis-
cussies.Naast de reeds besproken A 32 gaat het dan o m de A 50en de A 48 
c a . In beide gevallen is sprake van tegengestelde opvat t ingen. Vóór realisa-
tie van de A 50 tussen Emmeloord en de A 28 pleiten insprekers uit noordel i jk 
Overijssel (18, 77,162,172, 237, 251 en 261), terwi j l enkele mi l ieuorganisa-
ties (101 en 231) vooral aantasting van het Kamperei land vrezen. Hoewel het 
gedeelte van de A 50 tussen Apeldoorn en Arnhem als onderdeel van het 
hoofdwegennet niet ter discussie word t gesteld, stuit aanleg van een nieuw 
deel daarvan bij sommigen op grond van landschappeli jke overwegingen 
op grote bezwaren (98, 101,138, 213 en 248). De discussie rond de A 4 8 is 
veel gecompliceerder. De voorstanders onderde insprekers (96, 138,162, 
170, 184, 201 en 242) richten zich vooral op het gedeelte Deventer (A 1 )-Raal-
te (A35), al word t ook het gedeelte Arnhem (A 12)-Deventer (A 1) van belang 
geacht (105,162 en 212) voor de ontwikkel ing van Deventer en Zutphen. De 
tegenstanders (98,101,114, 213, 247 en 267) w.o. de gemeente Gorssel, ke-
ren zich vooral tegen het gedeelte Arnhem-Deventer , mede omdat de A 
50/A 1 en de A 15 als geschikte alternatieven worden beschouwd. De provin-
cie Gelderland zit ongeveer op dezelfde l i jn, maar meent dat in ieder geval 
het tracé van het gedeelte Deventer-Zutphen nadere bestudering behoeft. 
Het zijn vooral de provincies Drenthe en Overijssel geweest, die bij de beoor-
del ing van de A 48 de r i jkswegen 34 (gedeelte Witte Paal-Holsloot) en 36 (AI-
me lo -Wi t te Paal-Hoogeveen) hebben betrokken. Met name RW 36 kan een 
alternatieve noord-zuidverbinding zijn, terwi j l RW 34 als noord-zuidverbin-
d ing voor Emmen en Hardenberg van belang word t geacht. Gedeputeerde 
Staten van Overijssel pleiten voor opneming van minstens één noord-zuid-
verb ind ing over deze oude r i jkswegen naast de A48 (ondanks afwijzing van 
deze laatste door de PPC). Drenthe bepleit opname van beide oude ri jkswe-
gen en bovendien verdubbel ing van de A 48 in fase 2. 

Hoewel een deel van de A 35\n de besproken noord-zuidrelatie een rol 
speelt (met name Almelo-Raal te) ontmoet deze verbinding wein ig weer-
stand. Dat geldt eigenlijk ook voor het gedeelte ten zuiden van Enschede. Be-
nadrukt word t dat de noodzaak van dat deel mede afhangt van de realisatie 
van de A 15 en dat de realisering van de grensovergang bij Gronau de grens-
overgang bij de Poppe (A 1) overbodig maakt (61,101,123,125,177, 231, 
242, 248, 251 en 284). De A 75 vo rmt duideli jk weer een twistpunt . Vooral de 
lagere overheden betonen zich voorstander van de aanleg en wel zo spoedig 
mogel i jk, terwi j l vooral mi l ieuorganisat ies ernstige bezwaren hebben (61, 
98, 101,109,114,170,178,194 en 248) en afronding bepleiten van hetgedeel -
te A 50-Ressen via de zogenaamde Pleyroute (aansluitend op de A 48). 

Het schrappen van een aantal oude ri jkswegen en voorgenomen wegen 
ontmoet in bijna alle geval len wel bij één of meer personen/instanties bezwa-
ren. De belangrijkste daarvan zijn echter ongetwi j fe ld de reeds genoemde de-
len van de ri jkswegen 34 en 36, het daarmee samenhangende deel van de 
geplande RW 32 en RW 52. 

3. Het noordwesten 

De voor dit landsdeel voora l essentiële reactie van de provincie Noord-
-Holland houdt in alle geval len (behalve voor de bij het volgende 
landsdeel te bespreken A 3) ins temming in met de wél opgenomen wegen. 
Al leen bij de A 23 meent deze provincie, in afwijking van het SVV, dat opna-
me in fase 1 overwogen dient te worden. Voorts meent deze provincie dat de 
volgende verbindingen ten onrechte niet zijn opgenomen: een verbinding 
tussen de A 23 en de dijk Enkhuizen-Lelystad en de rijkswegen 5 en 80, als-
mede het niet meer opgenomen gedeelte van RW9b\\ Den Helder. 
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Voor het overige kunnen de resultaten van inspraak en bestuurlijk overleg 
als volgt in hoofdlijnen worden weergegeven. De opvattingen over de A 23 
zijn verdeeld. Sommigen (52, 242, 250, 268 en 276) menen dat spoedige aan-
leg gewenst is ter ontlasting van bestaande provinciale wegen (vooral de T 
36), anderen (101,181 en 248) menen juist dat die bestaande wegen en in 
aanleg zijnde secundaire wegen voldoende verbeterd kunnen worden. Het 
zijn ook deze laatsten, die bezwaar hebben tegen de nieuwe oostelijke rond-
weg om Alkmaar in de A 9. Al evenzeer zijn de meningen verdeeld over het 
gedeelte van de A 7tussen Amsterdam en Purmerend. De voorstanders 
(162, 200, 251 en 276) benadrukken vooral het belang ervan voor de sociaal-
economische structuur van Noord-Holland en de samenhang met het over-
loopbeleid. Tegenstanders vrezen vooral de gevolgen voor Waterland en het 
aanwakkeren van autogebruik in het woon-werkverkeer. De gemeente Am-
sterdam meent, dat de realisatie afhankelijk moet worden gesteld van de 
voltooiing van de A 10 als rondweg. De noodzaak van deze rondweg zelf 
wordt vrij algemeen onderschreven (164, 181,199, 236, 251, 261 en 276). 
Slechts ten aanzien van het noordelijk deel worden enkele twijfels geuit. 

De overige verbindingen rond en onder het Noordzeekanaal roepen weer 
zeer tegengestelde visies op. Vooral milieuorganisaties (101, 169, 181 en 276) 
wijzen de verlenging van de A 8 ai. Uiteenlopende inschatting van de gevol-
gen voor de verkeersdruk op de overige oeververbindingen en voor de beteke-
nis van de Hemspoorlijn leidt voorts tot tegengestelde opvattingen over de 
prioriteit die aan de Wijkertunnel (A 22) respectievelijk de A 26 moet worden 
gegeven. 

Bij de A 6 tussen de A 2 en de A 1 zijn het vooral weer de milieuorganisaties 
(101,109,181,199, 248, 254 en 261) die staan tegenover degenen (114,236, 
251, 265 en 288) die vooral van de ontwikkeling van Almere en Lelystad een 
zodanige toename van autoverkeer verwachten, dat met name rond de brug 
in de A 1 over het Amsterdam-Rijnkanaal onoplosbare problemen zullen 
ontstaan. De tegenstanders vrezen niet alleen aantasting van waardevolle 
natuurgebieden en landschap, maar ook een ongewenste concurrentie voor 
de Almere-spoorlijn. In het bestuurlijk overleg heeft Amsterdam de zijde 
van de tegenstanders gekozen en de huidige Gaasperdammerweg afdoende 
geoordeeld. 

Ten aanzien van de wél opgenomen wegen kunnen ten slotte de eveneens 
tegengestelde opvattingen over de A 30 worden gememoreerd. Hoofdzake-
lijk het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders heeft de aanleg er-
van bepleit. Anderen (3,34,55,98,101,148 en 170) hebben de reeds in het 
SVV beschreven nadelen nadrukkelijk onderschreven. De gemeente Nijkerk 
heeft daarnaast gewezen op de van deze weg te vrezen beperking van haar 
uitbouwmogelijkheden. 

Het standpunt van de provincie Noord-Holland ten aanzien van niet opge-
nomen wegen is reeds weergegeven. Overige partners in het bestuurlijk 
overleg en insprekers hebben dit standpunt veelal onderschreven, voor zo-
ver ze zich erover hebben uitgelaten. Vooral het weglaten van de geplande 
RW80 heeft van Utrechtse zijde bezwaren opgeleverd. 

4. De Randstad en West-Brabant 

Het beeld van inspraak en bestuurlijk overleg met betrekking tot dit lands-
deel is zeer diffuus. Geen enkele nieuwe of verbeterde verbinding blijft bui-
ten discussie en tegenover voorstanders zijn bijna altijd wel tegenstanders 
te signaleren. Onder de insprekers klinkt niettemin veeleer een overheer-
send afwijzend geluid dan onder de partners in het bestuurlijk overleg. 

Betrekkelijk eensgezind in hun afwijzing zijn insprekers en bestuurders als 
het gaat om de A 3, de A 38, grote delen van de A 24 en de A 11. Bij de A 3 
richten de sterkste bezwaren zich tegen het gedeelte tussen A 9 en A 20, 
maar het gedeelte ten zuiden van de A 20 wordt slechts door sommigen (on-
der andere gemeente Rotterdam) als zinvolle mogelijkheid gezien en dan 
nog hooguit in de verre toekomst. Zuid-Holland duidt ter vervanging van de 
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A 3 rond Dordrecht, op de mogelijke rol van de S 43. Aan de afwijzing van de 
Ten Doncktunnel (A 38) ligt vrijwel steeds de voorkeur voor verdere verbre-
ding van de Van Brienenoordbrug (A 6) ten grondslag. De bezwaren tegen 
de A 24 richten zich vooral op het gedeelte tussen A 13 en A 15, vanwege de 
aantasting van Midden-Delfland, de afsluiting van de bebouwing van Vlaar-
dingen en Schiedam en de voorkeur voor verbreding van de Beneluxverbin-
ding (A 4), alsmede op het gedeelte tussen A 16 en A 3, dat door de provincie 
Zuid-Holland vanwege de aantasting van het Rottemerengebied zelfs on-
aanvaardbaar wordt genoemd. De A 11 wordt onnodig en vanwege land-
schappelijke en recreatieve bezwaren vrij algemeen als ongewenst be-
schouwd, al pleit bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland wel voor verbete-
ring van de bestaande weg door met name een omleiding om Alphen. 

Afwijzend staan de insprekers voorts in overwegende mate tegenover de 
A 21 (aantasting Haarlemmermeer, Kagerplassen; strijdig met verstedelij-
kingsbeleid), A 76(doorsnijding Groene Hart, agrarisch gebied en recreatie-
gebieden, concurrentie met Hofpleinspoorlijn, onnodig), A 39 (aantasting 
landelijk gebied, insluiting Barendrecht) en de verbredingen van de A 4 en 
de A 12. Van bestuurlijke zijde is op deze verbindingen vaak positiever dan 
wel minder nadrukkelijk gereageerd. Zo merkt Zuid-Holland ten aanzien van 
de A 21 slechts op, dat de tekst van het SVV in tegenstelling tot de kaart de 
wenselijkheid van het gedeelte tussen de A 44 en de A 4 duidelijker open 
laat. Bij de A 16 is van bestuurlijke zijde duidelijk tegengesteld ten opzichte 
van de inspraak, gereageerd. Met name de provincie Zuid-Holland heeft 
vooral uit landschappelijke overwegingen, kostenoverwegingen, de behoef-
te aan ontlasting van de A 4 bij Den Haag en fysieke beperkingen langs de A 
13 ter hoogte van Delft, een duidelijke voorkeur voor de A 16 boven de A 4 of 
verbreding van de A 13. Ook Rotterdam lijkt een lichte voorkeur voor de A 16 
te hebben, al meent zij dat een autoweg voldoende zal zijn. Diezelfde ge-
meente ziet de door de insprekers afgewezen A 39 als een verbinding, waar-
mee op langere termijn rekening moet worden gehouden. 

Waar insprekers duidelijk verdeeld hebben gereageerd, kwamen bestuur-
ders soms juist weer wel tot een duidelijk standpunt. Dat geldt voor het 
reeds genoemde deel van de A 4tussen Den Haag en Rotterdam (Zuid-Hol-
land en Rotterdam/ Schiedam///Vlaardingen wijzen dit af). Het geldt ook 
voor de A 20ten westen van Westerlee, die door Zuid-Holland als autosnel-
weg onnodig wordt geacht, en de A 54ten aanzien waarvan door Rotterdam 
een zelfde standpunt wordt ingenomen. 

Resteert een project, dat als zodanig niet in het SVV vóórkomt, maar waar-
omtrent niettemin van verschillende zijde een standpunt naar voren is ge-
bracht, te weten het zogenaamde «hoefijzer» om Den Haag. De wél in het 
SVV opgenomen A 76tussen de A 44 en de A 4 alsmede een deel van de A 4 
zelf zijn als onderdelen daarvan te beschouwen. Vooral het gedeelte van de 
A 16, de zogenaamde Verlengde Landscheidingsweg, roept bij de insprekers 
bezwaren op. Daarbij wordt veelal gewezen op een te vrezen toename van 
de verkeersdruk op Den Haag en op het feit dat bestaande wegen (waar on-
der de Utrechtse Baan) reeds voor bedoelde functie geschikt zijn. Van be-
stuurlijke zijde is daarentegen voor volledige uitvoering van het hoefijzer, in-
clusief de Verlengde Landscheidingsweg gepleit. 

De afgevoerde geprojecteerde hoofdwegen uit het Rijkswegenplan 1968 
ontmoeten weinig commentaar. 

5. Het zuiden en zuidwesten 

Van het bestuurlijk overleg valt eenvoudiger een schets van hoofdlijnen te 
geven, dan van de inspraak. Uit de reacties van Zeeland, Noord-Brabant en 
Limburg is namelijk een betrekkelijk grote mate van instemming met de be-
leidsvoornemens van de Regering gebleken. Eigenlijk alleen in de kwestie 
van de noordwaartse ontsluiting van Zeeland (Dammenweg versus Zeeland-
route) kan van een nadrukkelijk verschil van inzicht worden gesproken met 
in casu de provincie Zeeland. Deze provincie acht de route via de Zeeland-
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brug van blijvende betekenis voor het verkeer van/naar Midden-Zeeland en 
meent voorts onder andere dat de A 57de recreatieve druk op de Zeeuwse 
kust in ontoelaatbare mate zal doen toenemen. Daarnaast kan men nog van 
een wezenlijk verschil van inzicht spreken waar van bestuurlijke zijde nieuwe 
verbindingen zijn bepleit die in het SVV niet zijn opgenomen. Dit geldt met 
name voor het Gelders pleidooi voor een nieuwe brug over de Waal tussen 
de A 50 en RW 52, de zogenaamde Beuningenbrug, die in het verlengde van 
de A 73 zou komen liggen en voor de van Limburgse zijde bepleite west-
waartse doortrekking van de A 79. Daarnaast heeft Zeeland weliswaar ge-
pleit voor opname van de vaste oeververbinding over de Westerschelde (A 
60), maar deze wens kan op dit moment nauwelijks strijdig met rijksbeleid 
worden genoemd. Voor het overige is de opzet van het net nauwelijks aan-
gevochten en hebben de provincies zich beperkt tot enkele opmerkingen 
overtracézaken en fasering. Dit laatste is het geval bij de A 59tussen Zierik-
zee en Oude-Tonge, waarvan de promotie tot autosnelweg volgens Zeeland 
wel tot fase 2 kan wachten en de A 59 tussen de A 16 en A 17, waarvan de re-
alisatie juist versneld zou moeten worden. Ten aanzien van de A 50(Oss-
Eindhoven) en de A 2 (Den Bosch-Eindhoven) zij nog opgemerkt, dat 
Noord-Brabant hier bij voorkeur één nieuwe noord-zuidverbinding zou wil-
len zien, die de functie van beide genoemde weggedeelten in zich zou kun-
nen verenigen. Van provinciale zijde is ten slotte bezwaar gemaakt tegen het 
schrappen van de (grotendeels) reeds bestaande RW61 (Terneuzen-België) 
en /?W63(Weert-Roermond-Duitsland). 

De inspraak (met daarin overigens ook weer vaak lagere overheden) wijkt 
in zoverre van het bestuurlijk overleg af, dat tegenover instemming met het 
SVV veelvuldige bezwaren naar voren zijn gebracht. Van een werkelijk over-
heersend negatief beeld is niettemin slechts sprake bij het Zeeuwse deel van 
de A 59 (75,101) en bij de A 77(101,129 en 234), terwijl niet zozeer tegen op-
name in het hoofdwegennet alswel tegen ingrijpende verbeteringswerken 
overheersende bezwaren bestaan wat betreft de A 65 (gemeente Tilburg is 
vóór deze verbinding) en de A 2 bij Weert (met name tegen zogenaamde 
slingertracé) en bij Maastricht (conflict met drinkwatervoorziening). Daaren-
tegen zijn de reacties op opname van de A 59tussen de A 4 en de A 50 over-
wegend positief. Voor het overige is sprake van weinig nadrukkelijke (A 17, 
A 60, A 61, A 79) danwei tegenstrijdige opvattingen (A 57, A 59 tussen de A 
50 en A73, 4 58 bij Breda, A 50, A 69 en A 73), inde laatste gevallen metge-
bruikmaking van doorgaans bekende argumenten. De vele reacties op de A 
2 tussen Den Bosch en Eindhoven betreffen steeds de tracékeuze, ondanks 
de destijds reeds lopende speciaal daarop betrekking hebbende procedure. 
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Bijlage J 

HOOFDLIJNEN INSPRAAK EN BESTUURLIJK OVERLEG: SPOORWEGEN 
REIZIGERSVERVOER 

1. Op basis van de schriftelijke en mondelinge inspraak over het SVV is 
reeds eerder het rapport «Hoofdlijnen uit de inspraak» (SVV deel b) uitge-
bracht. Ook ten aanzien van de spoorwegen voor het reizigersvervoer zijn 
daarin de hooflijnen weergegeven. Inmiddels heeft de Raad ook nog kennis 
kunnen nemen van enige niet in het hoofdlijnenrapport verwerkte schriftelij-
ke reacties van lagere overheden op het SVV welke bij het bestuurlijk over-
leg zijn betrokken (provincies, enkele grote steden en gewesten). In de na-
volgende paragrafen wordt van deze reacties en de hoofdlijnen uit de in-
spraak een korte schets gegeven. 

2. Voor wat betreft het intercitynet wordt door de provincies Drenthe en 
Overijssel en in de inspraak (85,128, 172,202, 221, 274) ingestemd met de 
uitbreiding van de bestaande dienst tot intercitydienst op het traject Zwol-
le-Emmen. Met het voornemen ten aanzien van het traject Zwolle-N ij me-
gen-Roosendaal wordt door een inspreker (153) en de provincie Overijssel 
ingestemd, maar de provincie Noord-Brabant meent dat het SVV onvol-
doende informatie biedt voor een goede beoordeling. De provincies Gronin-
gen, Friesland en Overijssel, de Zuidelijke IJsselmeerpolders en een groot 
aantal insprekers zijn het niet eens met de weinig positieve stellingname van 
het SVV ten aanzien van de eventuele doortrekking van de verlengde Alme-
relijn van Lelystad naar Groningen. De doortrekking van de verbinding naar 
Groningen zou een bijdrage moeten leveren aan de economische ontwikke-
ling van het noorden en de aanliggende gemeenten. Door de provincies Gel-
derland en Noord-Brabant wordt gevraagd om een verbetering van c.q. in-
tercitydienst voor de verbinding Nijmegen-Venlo, terwijl ook een intercity-
dienst is bepleit voor het gehele traject Nijmegen-Venlo-Roermond (109, 
259). Een intercitydienst is verder genoemd voor de verbinding Zwolle-
Twente (172, 231) ter ontlasting van RW 35. Naast de genoemde intercityver-
bindingen zijn vanuit de inspraak en enkele provincies nieuwe lange af-
standsverbindingen bepleit waartoe enkele nieuwe trajecten zouden moeten 
worden aangelegd of oude verbindingen opnieuw in gebruik moeten wor-
den genomen: Emmen-Centraal Groningen-Eemsmond (31,109,128,148, 
201, 251, 278) Boxtel-Gennep-Uden (109, 251, 260); Amsterdam-Leeuwar-
den-Hamburg (10, 21, provincie Groningen); Tilburg-Belgische grens (31), 
Vlissingen-Breda-Utrecht (148, 251) en Eindhoven-Valkenswaard-Neerpelt 
(251). 

3. In inspraak (13,183,190,192, 210) isde juistheid van de reserveringen 
voor hogesnelheidslijnen in twijfel getrokken omdat deze in ons land toch 
maar beperkt zullen kunnen functioneren. Bovendien moet van de aanleg op 
stedebouwkundige en landschappelijke gronden een aantasting van het 
leefmilieu worden verwacht. De provincie Zuid-Holland acht deze aantasting 
in het open-midden-gebied onaanvaardbaar. Ook bij andere partners van 
het bestuurlijk overleg bleek de behoefte aan een nadere zorgvuldige afwe-
ging te bestaan (Gelderland, Noord-Brabant). De Gemeente Amsterdam on-
derschrijft de noodzaak om de mogelijkheden voor een hogesnelheidslijn 
naar België open te houden. 

4. De reservering van de spoorlijnen Zwolle-Apeldoorn (61,105,138) van 
het reizigersvervoer wordt onderschreven. Heroverweging van het tracé 
wordt wenselijk geacht omdat het bestaande tracé te veel langs de rand van 
de aanliggende plaatsen ligt (105). Ook met het weer in gebruik nemen van 
de verbinding De Haar-Rhenen wordt ingestemd. Daarnaast is ook van veel 
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kanten de verbinding Amersfoort-De Haar-Rhenen-Kesteren als mogelijk-
heid voor het reizigersvervoer in overweging gegeven. Door de aanleg zou 
een nieuwe verbinding kunnen ontstaan tussen Nijmegen en West Neder-
land ter ontlasting van de verbinding Nijmegen-Arnhem (109,148,174, 
251). In de inspraak is gewezen op het belang van de verbinding Den Bosch-
-Waalwijk voor het goederenvervoer. Bij de planning van industrievestigin-
gen is met de aanwezigheid hiervan rekening gehouden. Gebruik van deze 
verbinding voor tram en bus zal de mogelijkheden voor het goederenver-
voer aantasten. Handhaven van de spoorlijn Waalwijk-Den Bosch wordt be-
pleit (61, 139,251 en de provincie Noord-Brabant). Uitbreiding van hettra-
ject ten behoeve van het reizigersvervoer Den Bosch-Waalwijk-Lage Zwalu-
we wordt als mogelijkheid genoemd (153, 283). Naast de reeds onder 2 ge-
noemde verbindingen zijn door de inspraak en het bestuurlijk overleg nog 
enkele bestaande goederenlijnen genoemd welke als mogelijkheid voor het 
reizigersvervoer moeten worden bezien: Maasvlaktespoorlijn (97, 210), Am-
sterdam-Uithoorn-Breukelen/Aalsmeer (17,109, 251 en provincie 
Noord-Holland), Leeuwarden-Stiens (251), Maastricht-Hasselt (251), Apel-
doorn-Dieren (31), en de spoorlijnen rond Enschede (31, 109, 278). 

Met een verbetering van de aansluiting bij Heerlen op het Duitse spoor-
wegnet wordt ingestemd (provincie Limburg, 189, 251) maar de mogelijkhe-
den worden van Duitse zijde op dit moment gering geacht. 

De aftakking van de bestaande verbinding Zaandam-Enkhuizen bij 
Purmerend wordt in verband met de toekomstige woningbouw in de Purmer 
gewenst geacht (200), maar door anderen afgewezen (173,251) omdat men 
het oneens is met de groeidoelstelling van de woningbouw in de Purmer en 

* omdat de aanleg een uniek recreatiegebied zou aantasten. De wenselijkheid 
van een goede openbare vervoerverbinding Purmerend-Amsterdam wordt 
wel erkend. 

Tegen het voorgenomen eindpunt van de Schiphollijn nabij het Rijksmu-
seum, wordt door veel insprekers bezwaar gemaakt, in verband met de mo-
gelijke ontwikkeling van cityfuncties rond het Rijksmuseum welke ten koste 
gaat van de woonfunctie en de bedrijvigheid in de echte binnenstad. De 
voorkeur gaat in het algemeen uit naar de aanleg van de ringspoorbaan 
waarmede een aansluiting op het landelijk spoorwegennet in de richting van 
noord-Noord-Holland en Almere-Lelystad wordt gecreëerd. 

5. Over de ten opzichte van de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening verval-
len spoorlijnen is in de inspraak en bestuurlijk overleg weinig opgemerkt. 
Door enkele insprekers (148, 200 en de gemeente Amsterdam) wordt een re-
servering in verband met de reservering voor de verdere groei van Purmer-
end voor een rechtstreekse verbinding Purmerend-Amsterdam gewenst ge-
acht. Deze verbinding wordt door anderen (173) echter afgewezen in ver-
band met de gevolgen ervan voor het landschap. Ook is gewezen (145, pro-
vincie Noord-Brabant) op de wenselijkheid van een reservering van het tracé 
Antwerpen-Turnhout-Eindhoven. Ook tegen het niet meer opnemen van de 
reservering van de verbinding Lelystad—Kampen wordt bezwaar gemaakt 
(109,148,172, 288) gezien de centrumfunctie van Lelystad. De provincie 
Overijssel kan voorlopig instemmen met het beleidsvoornemen in deze, nu 
nog geen rekening wordt gehouden met de inpoldering van de Marker-
waard. 
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Bijlage K 

VERKLARING VAN ENKELE SPECIFIEKE BEGRIPPEN 

Hoofdwegen wegen die landsdelen en grote woon- en werkgele-
genheidsconcentraties, dat wil zeggen concentra-
ties van duidelijk boven-regionale betekenis, onder-
ling verbinden en die als zodanig in rijksbeheerzijn; 
in dit aanvullend advies is in het midden gelaten of 
wegen, die om andere redenen in rijksbeheer die-
nen te zijn (zie par. 11.5) tot de hoofdwegen moeten 
worden gerekend. 

Autowegen autowegen in de zin van het Reglement Verkeers-
regels en Verkeerstekens, dat wil o.a. zeggen: al-
leen toegankelijk voor motorvoertuigen die min-
stens 40 km/uur mogen en kunnen rijden. 

Autosnelwegen autosnelwegen in de zin van het Reglement Ver-
keersregels en Verkeerstekens (dat wil o.a. zeggen 
alleen toegankelijk voor motorvoertuigen die min-
stens 70 km/uur mogen en kunnen rijden) met ge-
scheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen. 

Nationale hoofdwegen hoofdwegen die landsdelen en stedelijke concen-
traties van nationale betekenis onderling verbinden; 
deze zullen in beginsel van het type autosnelweg 
dienen te zijn. 

Landsdelige hoofd-
wegen 

hoofdwegen door middel waarvan stedelijke con-
centraties worden ontsloten die duidelijk onder het 
niveau (komen te) liggen van de stedelijke concen-
traties van nationaal niveau, maar waarvan de soci-
aal-culturele en/of de sociaal-economische betekenis 
de schaal van de provincie duidelijk te boven gaat. 

Spoorwegen railverbindingen waarop de Spoorwegwet 1875 van 
toepassing is; in dit aanvullend advies zijn alleen 
projecten in het spoorwegennet voor reizigersver-
voer beschouwd en die derhalve door de Neder-
landse Spoorwegen (zullen) worden geëxploiteerd. 

Intercitylijnen spoorwegen waarop snelle reizigersverbindingen 
tussen de belangrijkste stations/steden tot stand 
worden gebracht. 

Nationale spoorwegen spoorwegen met een functie die vergelijkbaar is 
met die van nationale hoofdwegen; in beginsel zijn 
deze spoorwegen tevens intercitylijnen. 

Landsdelige spoor-
wegen 

Structuurvarianten 

alle overige spoorwegen. 

alternatieve combinaties van verbindingen: elke 
combinatie vormt binnen een bepaald geografisch 
omgrensd gebied een logisch samenstel van ver-
bindingen. 
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Trajectvarianten alternatieve (afzonderlijke) verbindingen, waarvan 
begin- en/of eindpunt zodanig verschillen, dat duide-
lijke verschillende categorieën van gebruikers erdoor 
worden aangetrokken en dat er eventueel ook een 
duidelijk verschillende invloed op het ruimtege-
bruik vanuit gaat; kortom, verbindingen die van we-
zenlijke invloed zijn op de functies van het net waar-
van ze deel uitmaken. 

Tracévarianten alternatieve (afzonderlijke) verbindingen waarvan 
het beloop zodanig geringe onderlinge verschillen 
vertoont, dat ze geen wezenlijk verschillende funk-
tie vervullen. 

Vervoerskwaliteit geheel van factoren dat bepalend is voor de mate 
waarin aan de wensen van reizigers en verladers 
wordt voldaan. 

Verkeersafwikkeling kwaliteitsaspect dat verband houdt met de kruis-
snelheid die de verkeersdeelnemer kan realiseren 
onder invloed van wegontwerp en verkeersintensi-
teit; het afwikkelingsniveau als ontwerpnorm duidt 
op een verkeersafwikkeling, die met een zekere 
kans gedurende een bepaalde periode minimaal ge-
haald wordt. 

Corridor betrekkelijk brede (eventueel enige tientallen kilo-
meters) «doorgang» in het terrein, waarvan de 
breedterichting loodrecht op de vervoerstroom 
staat; in het algemeen zal een corridor de grenzen 
aanduiden waarbinnen van tracévarianten of functi-
oneel vergelijkbare verbindingen gesproken kan 
worden. 

Cordon denkbeeldige omgrenzing van een bepaald gebied, 
welke derhalve op elke externe verplaatsing gepas-
seerd moet worden. 

Centraliteit plaatsgebonden indicator voor de mate waarin om-
liggende herkomst" en bestemmingspunten (wo-
ningen, arbeidsplaatsen, voorzieningen e.d.) alsto-
taliteit bereikbaar zijn; aanwezige verkeers- en ver-
voervoorzieningen zijn uiteraard op de bereikbaar-
heid van invloed; in het zwaartepunt van stedelijke 
activiteiten dat gelegen is in een wijder gebied, zal 
de centraliteit maximaal zijn. 

Ruimtelijk-functioneel aansluitend op en bijdragend aan het patroon/de 
structuur van de bestaande resp. gewenste verste-
delijking. 
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Bijlage L 

SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE VERKEER EN VERVOER 

Voorzitter/lid van de raad: mr. S. J. Wijnperle, oud-lid van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland. 

Leden van de raad: mr. P. R. Leopold, Nederlandse Spoorwegen; P. Nij-
hoff (tot 14-9-1978), Stichting Natuur en Milieu; mr. D. van Setten, Contact-
orgaan Beroepsvervoer over de weg; prof. ir. H. Wiggerts (plv. voorzitter) 
hoogleraar T .H. Delft. 

Deskundigen van buiten de raad: drs. D. de Boer, ETI Gelderland; dr. E. 
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