Westelijke Ontsluiting
Feiten op een rij
Onderzoeken als basis voor
verzoek tot herziening
bestemmingsplan
Rondetafelgesprek
Gemeenteraad en Groen in Amersfoort
6 november 2018

Stichting Groen in Amersfoort
• Opgericht: 6 juni 2018
• Red de boom, kap de weg!
• Initiatief van samenwerkende
bewonersgroepen, met
vrijwilligers en ondersteuners
in heel Amersfoort

Nieuwe feiten ‘dwingen’ tot herziening
In raadsvoorstel tot afwijzing van verzoek om herziening bestemmingsplan stelt het
College:
• “Het bestemmingsplan is tot stand gekomen op basis van correcte gegevens en
onderzoeken.”
• “Er zijn geen nieuwe feiten en/of omstandigheden, die aanleiding geven om tot een
herziening van het bestemmingsplan te besluiten.”
• Raad van State heeft “geoordeeld dat het gemeentelijke verkeersmodel geen
onjuistheden of leemtes bevat en dat de raad zich bij het besluit over de vaststelling
van het bestemmingsplan op dit model heeft mogen baseren”.
Máár … ná vaststelling bestemmingsplan in 2016 en ná Raad van State :
• Ontdekking van betekenisvolle fouten in verkeersmodel
• Vele relevante nieuwe feiten in 2018 (zie rapport 28 augustus 2018)
• Ruim 8800 handtekeningen petitie Nee tegen de Westelijke Ontsluiting
Vooral het verkeersmodel laat ernstige fouten zien
Verkeersmodel = grondslag van projectbesluit en subsidieverlening, maar ook
grondslag van alle rapporten over milieu-effecten en veiligheid.

Beelden gemeente kloppen niet (1)

BW-laan bij Dierenpark

Belgenmonument, hoek St. Rotonde / DF- laan

BW-laan tussen spoor en
Amsterdamseweg

Beelden gemeente kloppen niet (2)
Onzichtbaar is kaalslag vanwege...
•
•
•
•

Verdiepte ligging/tunnel
Ingang Bernhardkazerne
Fietsbrug
Parkeergarage Dierenpark

Defensie

Bron: Gemeente Amersfoort
Parkeergarage Dierenpark

Bron: Groen in Amersfoort op basis van beschikbare informatie (inclusief kaplijst) Gemeente Amersfoort

Binnenkort: MKBA voor projectvariant 7B
Deel-onderzoek Wageningse studenten naar milieu-impact, natuurcompensatie en communicatie
(juli 2018):

• College heeft “technisch commentaar”. Het College stelt dat: “het rapport geen basis biedt en geen
onderbouwing levert voor de conclusie dat er twijfel bestaat over de noodzaak van het project. Het
rapport bevat daarmee ook geen nieuwe feiten en/of omstandigheden op grond waarvan een
herziening van het bestemmingsplan te rechtvaardigen is of noodzakelijk zou zijn”. (september 2018)
Máár, belangrijke onderzoeksbevindingen blijven onweersproken:
• Hiaten in Strategische Milieu Beoordeling, zoals gevolgen van autotunnel voor regenwateropvang en
externe veiligheid
• Onderzoek naar de luchtvervuiling onvolledig, vragen bij de betrouwbaarheid van de resultaten van
dit onderzoek (zwaarvervuilende defensie-auto’s meegerekend?, luchtkwaliteit voor fietsers niet
meegerekend, piekbelastingen luchtvervuiling tijdens de spits niet onderzocht)
• Fietsbrug: meer veiligheid en schone lucht voor fietsers niet ondersteund door onderzoek.
Kennisinstituut CROW: fietstunnel veiliger

Binnen enkele weken:
Resultaten van MKBA-analyse door Wageningen Economic Research van - niet
eerder onderzochte - projectvariant 7B (2015) en bewonersvariant 10+

Agenda
• Verkeersonderzoek
Elbert Veerman

• Natuur en onderzoekskap
Martin van der Weiden

• Discussie

Intussen is het vlot doorrijden op de bestaande rondweg

• Filmpje

26 september 2018 – Avondspits 17:02

Verkeersmodel Westelijke
Ontsluiting versus werkelijkheid

Ons startpunt: wij constateerden dat de bestaande weg beter doorstroomde
Wij merkten dat de weg rustiger werd …
Na grote veranderingen in de omgeving van
het plangebied
• Verbreding A28 (gefaseerd 2012-2013)
• Verhuizing ziekenhuis (januari 2014)

…en onze metingen gaven een volkomen ander
beeld dan de prognoses van de gemeente

Verkeersmodellen en prognoses van de gemeente wijzen telkens op verslechtering,
maar de werkelijkheid laat een verbetering van de doorstroming zien

Deze verbetering van de doorstroming zien we niet alleen in onze eigen metingen,
maar wordt gestaafd door de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)
>200 bewonersmetingen na verhuizing
ziekenhuis laten goede doorstroom zien…

…die wordt gestaafd door NDW-data
NDW-data: doorstroomsnelheid op 35 km/u
in ochtendspits en 33 km/u in avondspits
• NDW registreert weglussen,
navigatiekastjes en mobiele telefoons
• Wij ontvingen data van juni en nov
2017 + juni 2018
Bewonersmetingen geven vergelijkbare
doorstroomsnelheid van 36 km/u in de spits
• >200 metingen gedaan in 2016 en juni
2018
• In alle perioden doorstroomsnelheid
gemeten van gemiddeld 36 km/u in de
spits

Ook de Provincie Utrecht benoemt de westelijke rondweg niet als
knelpunt/prioriteit in haar Mobiliteitsprogramma uit juli 2018
Tijdens de spitsen geen voertuigverliesuren op
de bestaande westelijke rondweg

Het verkeersmodel wijkt af van de werkelijkheid en wij hebben meerdere
gevonden die dit kunnen verklaren
Een verkeersmodel zou een weergave van de werkelijkheid moeten zijn, maar gebruikers zien dat de
werkelijkheid afwijkt
•
•
•
•
•

Volgens de gemeente zou het steeds drukker moeten worden, maar het wordt steeds rustiger
Metingen tonen ook aan dat de doorstroomsnelheid hoger wordt in plaats van lager
Uitkomst metingen wordt gestaafd door data van andere partijen, zoals NDW en de provincie
Er zijn geen toekomstige ontwikkelingen die prognose 2025 rechtvaardigen
Conclusie: Werkelijke data uit verschillende bronnen is consistent anders dan het verkeersmodel. Dan klopt
iets niet in het model.

Sinds mei 2018 hebben wij drie zaken gevonden die kunnen leiden tot afwijkingen in het model
• Het ziekenhuis is niet goed gemeten en daardoor niet goed in het model gekomen
• De aantallen arbeidsplaatsen in Isselt zijn onjuist, zowel qua input als groeiprognose
• Er is onduidelijkheid of in 2014 kalibratie van het model specifiek voor de Westelijke Ontsluiting heeft
plaatsgevonden

Het Verkeersmodel 2014 is een update van het Verkeersmodel 2011
Het 2011 model is voor heel Eemland gemaakt en later gefinetuned voor specifieke locaties
Model wordt gebouwd
via kentallen van
bestaande situatie…
Invoer uit bestaande
databronnen
• inwoners
B• arbeidsplaatsen

..verder
gespecificeerd…
Specifieke invoer
hoogfrequente locaties
A
• ziekenhuis, kazerne
dierenpark
• Tellingen rondom
locatie + opgave
aankomsten en
vertrekken
Data uit verkeerslichten

Dit geeft een voorlopig model
6 nov. 2018

Dit geeft best
passende model voor
regio

..gekalibreerd
voor specifieke
locatie…

..en geladen met
een scenario…

Kalibratie 2011
• Tellingen met
verkeerslussen in
plangebied

..om tot een
prognose te
komen

Invoer
groeiscenario’s
• inwoners
B• arbeidsplaatsen

“Het verkeer staat in
2025 helemaal vast”

Scenario’s moet je
toetsen over tijd…

..en je prognoses aan
de werkelijkheid

Kalibratie 2014
A• Geen tellingen in
plangebied
• Geen nieuwe
tellingen voor
specifieke invoer

..die flink kan afwijken
op locatie-niveau

Raadsleden in gesprek met Groen in Amersfoort over
Westelijke ontsluiting
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Na verhuizing ziekenhuis werd verkeer op de rondweg veel rustiger terwijl
verkeersmodel dat niet voorspelde
Wij trokken aan de bel met initiële
bevindingen rondom ziekenhuis…
•
•
•

Wij constateerden invoerfouten in
arbeidsplaatsen ziekenhuis 2011 en bij de
arbeidsplaatsen Berg-Zuid
Wij constateerden onduidelijkheden rond de
invoer in andere gebieden
Second opinion door Bureau XTNT twijfelde
aan betrouwbaarheid verkeersmodel en
berekende 400 minder voertuigbewegingen
spoorwegovergang in zuidelijke richting en 250
bewegingen op DF-laan in zuidelijke richting
door verdwijnen ziekenhuis

...waar het voormalig College
in mei 2018 op reageerde
1•

Na verhuizing ziekenhuis in 2014 is er
nauwelijks afname verkeer in spits: “400
auto’s minder op DF-laan is volstrekt
onjuist”
•2 Door aanvullende verkeersgegevens
(tellingen en opgave ziekenhuis) en door
kalibratie waarheidsgetrouw beeld

Nader onderzoek laat opnieuw zien dat ziekenhuis niet goed in model zit. Verhuizing
heeft groter effect dan College stelt

1

Volgens College is invloed ziekenhuis op verkeersdrukte beperkt

Uit tabel in Collegebericht 9 mei 2018 volgt:
slechts 6% minder auto’s in spits

Totaal 2013: 5770
Totaal 2014: 5400

-6%

Maar het ziekenhuis had vooral invloed op de ochtendspits in zuidelijke richting,
zoals XTNT al aangaf

1

Nader onderzoek: uitsplitsing naar rijrichting in ochtendspits toont het werkelijke,
forse, door XTNT benoemde verkeerseffect van verhuizing ziekenhuis (1)
420 autobewegingen ofwel 27% daling verkeer op BW-laan zuidelijke richting tijdens ochtendspits
XTNT voorspelde een daling van 400 autobewegingen

Bron: VRI-data gemeente

Totaal 2013:
Totaal 2014:
Afname:

1540
1120
420

-27%

Voor modelupdate in 2014 was - vanwege de verhuizing van verkeersmagneet ziekenhuis - een nieuwe
verkeerstelling nodig. Deze is niet uitgevoerd

1

Nader onderzoek: uitsplitsing naar rijrichting in ochtendspits toont het werkelijke,
forse, door XTNT benoemde verkeerseffect van verhuizing ziekenhuis (2)
BACK UP
SLIDE

330 autobewegingen ofwel 25% daling verkeer DF-laan zuidelijke richting tijdens ochtendspits
XTNT voorspelde een daling van 250 autobewegingen

Bron: VRI-data gemeente

Totaal 2013:
Totaal 2014:
Afname:

1330
1000
330

-25%

Voor modelupdate in 2014 was - vanwege de verhuizing van verkeersmagneet ziekenhuis - een nieuwe
verkeerstelling nodig. Deze is niet uitgevoerd

2

Voor voorzieningen met veel bezoekersbewegingen moeten naast arbeidsplaatsen
ook werkelijke aankomsten en vertrekken in verkeersmodel worden ingevoerd
Collegebericht 9 mei 2018:

“Daarnaast wordt voor specifieke voorzieningen met veel bezoekersbewegingen (denk aan een ziekenhuis,
dierenpark of IKEA) niet het aantal arbeidsplaatsen uit de eerder genoemde tabel ‘aantallen arbeidsplaatsen’
gebruikt, maar wordt het werkelijk aantal aankomsten en vertrekken ingevoerd op basis van
verkeerstellingen en bekende aankomst- en vertrekpatronen van bezoekers en werknemers gebruikt. (…)
Voor het ziekenhuis bestaan deze aanvullende gegevens uit verkeerstellingen rondom het ziekenhuis en een
opgave van het ziekenhuis van de aankomst- en vertrekpatronen. De combinatie van deze gegevens geeft het
werkelijke aankomst- en vertrekpatroon en de werkelijke verkeersproductie van het ziekenhuis weer.”

2

Het doel van ‘rondom tellen’ is de exacte verkeersbewegingen van en naar de
locatie begrijpen. Dit tellen moet daarom nabij het ziekenhuis plaatsvinden.
Bijlage Collegebericht 9 mei 2018 geeft aan
hoe verkeer van/naar het ziekenhuis rijdt..
“ XTNT veronderstelt dat het overgrote deel
van het verkeer van/naar het ziekenhuis via de
Daam Fockemalaan rijdt. Dit is een onterechte
veronderstelling: het verkeer komt in
belangrijke mate van/naar beide richtingen
van de Utrechtseweg, via de Emmalaan, de
Vondellaan en de Hugo de Grootlaan;
uiteraard zal ook een deel via de Daam
Fockemalaan rijden.”

…en je zou dus tellingen op ongeveer deze locaties
moeten hebben om dit te onderbouwen

2

Dichtstbijzijnde meetpunt ziekenhuis lag op Utrechtseweg en meetpunten op
andere toeleidende wegen ontbraken, blijkt uit Meetrapport WO

Er waren dus geen “verkeerstellingen rondom het ziekenhuis”

B

De werkelijke ontwikkelingen op Isselt wijken af van de aannames in het
verkeersmodel
..die het college met een
notitie van 27 september 2018
beantwoordt….

Wij constateerden verschillen tussen
cijfers in model en officiële
gemeentelijke cijfers….
•
•

1917 arbeidsplaatsen op Isselt meer in
Verkeersmodel 2014 dan volgens
Amersfoort in Cijfers (27% meer)
Volgens het scenario in het verkeersmodel
groeit het aantal arbeidsplaatsen op Isselt
naar 10.510 in 2025, maar in werkelijkheid
daalt het aantal arbeidsplaatsen

•
•

•

720 arbeidsplaatsen kunnen
verklaard worden uit een andere
gebiedsindeling
Er is een aansluitverschil tussen PAR
en AiC omdat PAR elk jaar met
terugwerkende kracht wordt
geüpdatet en AiC niet
Het verschil is overigens geen
probleem want er is gekalibreerd

…die de verschillen
grotendeels niet verklaart
•
•
•

•

•

Slechts ruim 1/3 van het verschil
wordt verklaard: er blijven bijna 1200
arbeidsplaatsen onverklaard
PAR/AiC aansluitverschil is niet
gekwantificeerd
Het probleem van groei
arbeidsplaatsen in het model vs
daling arbeidsplaatsen in
werkelijkheid wordt niet
geadresseerd
Goede kalibratie kan een model op
zeker moment min of meer laten
kloppen, maar onduidelijk of in 2014
voor WO is gekalibreerd
Kalibratie is geen oplossing voor te
hoge groei in model

B

Eigen nader onderzoek: verschillende buurten binnen bedieningsgebied WO hebben
substantieel hoger aantal arbeidsplaatsen in Verkeersmodel 2014 dan in PAR
Uit nader onderzoek om onverklaard verschil
van 1200 arbeidsplaatsen te duiden…

…bleek aantal arbeidsplaatsen in verkeersmodel voor
meerdere buurten in bedieningsgebied WO hoger dan in PAR

Grote uitschieter te zien in buurt 43
• Eén bedrijf bleek ~1800
landelijke arbeidsplaatsen te
hebben opgegeven
Totale aantal arbeidsplaatsen voor heel
Amersfoort week fors af
• Te hoge aantallen zaten bijna
volledig binnen bedieningsgebied
Westelijke Ontsluiting

Geel:: Bedieningsgebied Westelijke Ontsluiting
Rood: Aantal arbeidsplaatsen in Verkeersmodel 2014 > PAR 2014
Groen: Aantal arbeidsplaatsen in Verkeersmodel 2014 < PAR 2014

Vergelijkingen tonen sterke toename invoer arbeidsplaatsen tussen model
2011 en model 2014, ondanks crisis: +31% in wijk Isselt

Arbeidsplaatsen wijk Isselt
11000
10000
9000

+31%

8000
7000
6000
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Hoe kan het dat deze verschillen in 2014 niet tot nader
Raadsleden in gesprek met Groen in Amersfoort over
onderzoek
hebben geleid?
Westelijke ontsluiting
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Vergelijkingen tonen sterke toename invoer arbeidsplaatsen tussen model
2011 en model 2014, ondanks crisis: +31% in bedieningsgebied
BACK UP
SLIDE

+31%

6 nov. 2018

Hoe kan het dat deze verschillen in 2014 niet tot nader
Raadsleden in gesprek met Groen in Amersfoort over
onderzoek
hebben geleid?
Westelijke ontsluiting
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Vergelijkingen tonen sterke toename invoer arbeidsplaatsen tussen model
2011 en model 2014, ondanks crisis: +21% op bedrijventerrein Isselt
BACK UP
SLIDE

Arbeidsplaatsen bedrijventerrein Isselt
10000
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+21%
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6 nov. 2018

Hoe kan het dat deze verschillen in 2014 niet tot nader
Raadsleden in gesprek met Groen in Amersfoort over
onderzoek
hebben geleid?
Westelijke ontsluiting

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

5000

2005

B

27

B

Vergelijkingen PAR-data en verkeersmodel tonen grote verschillen die doen
twijfelen aan betrouwbaarheid model (1)
In bedieningsgebied 8000 arbeidsplaatsen (28%)
afwijking tussen verkeersmodel en PAR in 2011….

+28%

6 nov. 2018

…wat forse vraagtekens stelt bij
betrouwbaarheid verkeersmodel
Forse afwijkingen in invoerdata 2011 stelt
grenzen aan kalibratie
• Experts: twijfelachtig of met kalibratie
dergelijke afwijkingen oplosbaar zijn
• Uitkomst is een slechter functionerend
model
Bij 2014 update model zijn niet opnieuw tellingen
gedaan
• Fouten in functioneren model blijven
bestaan
• Zelfs als nu juiste data ingevoerd worden,
leidt dat tot foutieve prognose
• Nieuwe afwijkingen introduceren weer
nieuwe fouten

Voor betrouwbaar model voor WO hadden in 2014 opnieuw kalibratietellingen met
Raadsleden in gesprek met Groen in Amersfoort over
meetlussen
in WO Westelijke
gebiedontsluiting
uitgevoerd moeten worden

28

Vergelijkingen PAR-data en verkeersmodel tonen grote verschillen die doen
twijfelen aan betrouwbaarheid model (2)
BACK UP
In wijk Isselt 11% afwijking tussen verkeersmodel
en PAR in 2011….
Arbeidsplaatsen wijk Isselt
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SLIDE
…wat forse vraagtekens stelt bij
betrouwbaarheid verkeersmodel
Forse afwijkingen in invoerdata 2011 stelt
grenzen aan kalibratie
• Experts: twijfelachtig of met kalibratie
dergelijke afwijkingen oplosbaar zijn
• Uitkomst is een slechter functionerend
model

-11%
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Bij 2014 update model zijn niet opnieuw tellingen
gedaan
• Fouten in functioneren model blijven
bestaan
• Zelfs als nu juiste data ingevoerd worden,
leidt dat tot foutieve prognose
• Nieuwe afwijkingen introduceren ook
weer nieuwe fouten

Voor betrouwbaar model voor WO hadden in 2014 opnieuw kalibratietellingen met
Raadsleden in gesprek met Groen in Amersfoort over
meetlussen
in WO Westelijke
gebiedontsluiting
uitgevoerd moeten worden
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Vergelijkingen PAR-data en verkeersmodel tonen grote verschillen die doen
twijfelen aan betrouwbaarheid model (3)
BACK UP
Op bedrijventerrein Isselt 15% afwijking tussen
verkeersmodel en PAR in 2011….
Arbeidsplaatsen bedrijventerrein Isselt
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SLIDE
…wat forse vraagtekens stelt bij
betrouwbaarheid verkeersmodel
Forse afwijkingen in invoerdata 2011 stelt grenzen
aan kalibratie
• Experts: twijfelachtig of met kalibratie
dergelijke afwijkingen oplosbaar zijn
• Uitkomst is een slechter functionerend
model
Bij 2014 update model zijn niet opnieuw tellingen
gedaan
• Fouten in functioneren model blijven
bestaan
• Zelfs als nu juiste data ingevoerd worden,
leidt dat tot foutieve prognose
• Nieuwe afwijkingen introduceren ook
weer nieuwe fouten

Voor betrouwbaar model voor WO hadden in 2014 opnieuw kalibratietellingen met
Raadsleden in gesprek met Groen in Amersfoort over
meetlussen
in WO Westelijke
gebiedontsluiting
uitgevoerd moeten worden
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Daarnaast blijft groei in Isselt ook achter bij model (1)

In wijk Isselt geen groei sinds 2014…
Arbeidsplaatsen wijk Isselt
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BACK UP
SLIDE
…wat niet verholpen kan worden
door kalibratie
Goede kalibratie kan een model alleen op een
zeker moment in de tijd laten kloppen
• Het kan niet compenseren voor
afwijkingen in groei model versus
werkelijkheid
Het is uiterst twijfelachtig dat verschil tot
2025 dichtgelopen kan worden
• Arbeidsplaatsen wijk Isselt moeten
1.8% per jaar gaan groeien om in 2025
evenveel gegroeid te zijn als in model
• Arbeidsplaatsen wijk Isselt moeten
3.1% per jaar gaan groeien om in 2025
zelfde aantal arbeidsplaatsen te
hebben als model

Lagere groei zorgt
voorin steeds
verschilovermet prognose.
Raadsleden
gesprek metgroter
Groen in Amersfoort
Westelijke ontsluiting
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Daarnaast blijft groei in Isselt ook achter bij model (2)
Op bedrijventerrein Isselt daling arbeidsplaatsen
sinds 2014…
Arbeidsplaatsen bedrijventerrein Isselt
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…wat niet verholpen kan worden
door kalibratie
Goede kalibratie kan een model alleen op een
zeker moment in de tijd laten kloppen
• Het kan niet compenseren voor
afwijkingen in groei model versus
werkelijkheid
Het is uiterst twijfelachtig dat verschil tot
2025 dichtgelopen kan worden
• Arbeidsplaatsen bedrijventerrein Isselt
moeten 1.9% per jaar gaan groeien om
in 2025 evenveel gegroeid te zijn als in
model
• Arbeidsplaatsen bedrijventerrein Isselt
moeten 4.2% per jaar gaan groeien om
in 2025 zelfde aantal arbeidsplaatsen
te hebben als model

Lagere groei zorgt
voorin steeds
verschilovermet prognose.
Raadsleden
gesprek metgroter
Groen in Amersfoort
Westelijke ontsluiting
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Inwonertal Amersfoort groeit tot 2040 met 16%, maar inwonertal in het
bedieningsgebied van de weg groeit slechts met 6%
Amersfoort groeit vooral bij
Vathorst en de Hoef
• 80% van groei Amersfoort
vindt plaats buiten het
bedieningsgebied van de WO
• 2/3 van de groei van
Amersfoort vindt plaats in
Vathorst en de Hoef

Inwonertal bedieningsgebied
groeit slechts met 6% tot 2050
• Soest groeit niet, of krimpt
zelfs licht
• Voornaamste groei in gebied
in Eemkwartier en
Wagenwerkplaats
Beperkte groei in bedieningsgebied kan prima worden opgevangen op bestaande weg

Update model 2014: geen nieuwe verkeersmetingen, arbeidsplaatsen Isselt onjuist
en onduidelijk of voor Westelijke Ontsluiting specifiek is gekalibreerd

Conclusies verkeersmodel
Verkeersmodel toont grote verslechtering doorstroomsnelheid spits, maar in werkelijkheid is er een
hogere doorstroomsnelheid in de spits (= geen basis voor provinciale subsidie)
Goede doorstroming in werkelijkheid wordt bevestigd door bewonersmetingen, NDW-data én ook de
tellingen van de gemeente uit 2014 en 2017

Ziekenhuis zit fout in het verkeersmodel: géén metingen rondom ziekenhuis
Na verhuizing ziekenhuis forse afname verkeer in de spits
Foute invoer van aantal arbeidsplaatsen Isselt
Verkeersmodel gaat uit van forse groei Isselt, maar de werkelijkheid (PAR) toont een daling
Ontwikkeling aantallen inwoners en arbeidsplaatsen geven geen onderbouwing van verkeersmodel voor
2025
Geen nieuwe tellingen met meetlussen in 2014 in WO-plangebied waarmee model voor WO gekalibreerd
kon worden
Eindconclusie: verkeersmodel sluit niet aan bij werkelijkheid en raad heeft
onvolledige en onjuiste informatie ontvangen

Indeling van titel en inhoud met lijst
• Plaats hier uw eerste opsommingsteken
• Plaats hier uw tweede opsommingsteken
• Plaats hier uw derde opsommingsteken

Natuur en onderzoekskap
6 nov. 2018

Raadsleden in gesprek met Groen in Amersfoort over
Westelijke ontsluiting
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Kappen is op dit moment onnodig en onverstandig

1.

Aantal bedreigde bomen neemt toe
1.
2.

2.

Er zijn nog procedurele knelpunten voordat gekapt kan worden
1.
2.
3.

3.

Vereisten vanuit de Wet Natuurbescherming
Noodzakelijke verplaatsing retentiebassin BW-laan
Omgevingsvergunning voor kap bij Rijksmonumenten

Er zijn boomvriendelijke alternatieven voor de onderzoekskap
1.
2.
3.

4.

Nu al 3825 bomen bedreigd waarvan 1635 voor onderzoek
Aantal bedreigde bomen sinds bestemmingsplan met 10% toegenomen

Archeologie
Bodemopbouw
Niet gesprongen explosieven (NGE)

Kabels & Leidingen is nu ook niet noodzakelijk
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1.1

3825 bedreigde bomen waarvan 1635 te kappen voor onderzoek
is sloop van de groene poort van Amersfoort (NNN)

6 nov. 2018

Raadsleden in gesprek met Groen in Amersfoort over
Westelijke ontsluiting
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1.2

Het aantal te kappen bomen is sinds het begin van dit proces met 280 % gestegen.

Totaal te kappen bomen
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Sinds besluit vaststellen
Bestemmingsplan
(oktober 2016) is het
aantal te kappen bomen
met nog eens 10%
toegenomen

2400

1000 1000

BEA
Kap
Tegelijk wordt het bedrag voor natuurcompensatie niet geindexeerd:
Amersfoort krijgt minder natuur terug!
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2.1

Er zijn nog procedurele knelpunten voordat kan worden gekapt en aangelegd

1.
2.
3.

Ontheffing Natuur
Bestemmingsplanwijziging voor Retentiebassin
Omgevingsvergunning voor wijzigen
rijksmonumenten
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2.2

In het plangebied zijn herhaaldelijk diverse beschermde dieren aangetroffen die
volgens eerder onderzoek slechts incidenteel of buiten gebied aanwezig waren
Diersoort

Aanwezig

Boommarter *

✓

Bosuil

✓

Buizerd

✓

Das *

✓

Havik

✓

Huismus

✓

Kerkuil

✓

Vleermuis

✓

Wespendief

✓

Knelpunten
1. Alternatieven ingreep niet
/ onvoldoende onderzocht
2. Ingrepen buiten
plangebied, relevant
onderzoek ontbreekt
3. Onderzoeksdata zijn
verouderd (> 3 jaar)
4. Beschermde soorten
onterecht buiten aanvraag
gehouden

* Dassenwerkgroep Utrecht + Forest Dweller Research

In het kader van de Wet Natuurbescherming heeft de provincie een eigenstandige onderzoeksplicht
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2.3

Door de aanwezigheid van diverse vroegbroedende vogels moeten
kapwerkzaamheden al enige weken voor 15 maart zijn afgerond
“Bosuil, havik en
buizerd broeden in elk
geval in de buurt en
worden zeer regelmatig
in Birkhoven gezien.”

“De bosuil broedt
vaak al in
februari.”

Foto: René de Waal

Bij een vroeg voorjaar
broeden vogels eerder en
wordt werk dus eerder
stilgelegd

College onderschrijft in antwoorden op vragen BPA dat uitgegaan moet worden van
werkelijke situatie conform Wet Natuurbescherming

Foto: René de Waal
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2.4

Voor het vergroten van het retentiebassin is een bestemmingsplanwijziging nodig
Het opschuiven van het retentiebassin vereist
een bestemmingsplanwijziging….

…terwijl bouw tunnel niet kan starten
voordat vernieuwd bassin gereed is
Aanleg weg verkleint bassin met 50%
• Nieuwe deel bassin valt buiten plangebied
en vereist dus bestemmingsplanwijziging
Bassin is nodig voor zowel huidige overgang
en voor aan te leggen tunnel
• Nieuw deel bassin moet aangelegd
worden voordat oude deel gedempt wordt
• Aanleg tunnel kan dus niet beginnen
voordat procedure afgerond is
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2.5

Kap bij de Rijksmonumenten is wijziging Rijksmonument en vereist dus behalve
kapmelding ook een Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning Rijksmonument vereist advies
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
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3.1

Archeologisch onderzoek kan in eerste instantie plaatsvinden via grondradar, proefboringen en zonodig -sleuven die strategisch tussen bomen door gelegd worden

Kappen hoeft dan alleen plaats te vinden als daadwerkelijk iets aangetroffen wordt.
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3.2
1

Sonderen hoeft slechts in een klein deel van het plangebied plaats te vinden…

Collegebericht februari 2018: sonderingskap omvat ~50 bomen van diameter >10 cm
Voor sonderen is het dus niet nodig 1635 bomen te kappen

46

3.2
2

..en experts bevestigen dat ook voor sonderen, bomenkap niet noodzakelijk is
Er is kleine sonderingsapparatuur beschikbaar…

….waarvan de specificaties prima volstaan voor dit gebied

• Apparatuur past bijna door een kamerdeur
• Apparatuur moet op 4 plaatsen verankerd
kunnen worden, maar dat is in zandgrond
geen probleem
• Apparatuur kan tot zeker 15m diep sonderen
aldus deskundigen
• In Ronde van 9 oktober meldde projectleiding
tot maximaal 9 meter diepte te gaan
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3.3
1

Niet gesprongen explosieven (NGE)
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3.3
2

Voor NGE-onderzoek is kappen niet nodig

Experts bevestigen dat voor NGE-onderzoek
kappen niet noodzakelijk is…
• Detectie kan plaatsvinden tot 4-4.5m diepte
• Hierbij kan goed om bomen heen gewerkt
worden
• NGE-onderzoek dient altijd als eerste plaats te
vinden en moet in verband met gevaar ook
gebeuren voordat überhaupt stobben verwijderd
kunnen worden

….omdat het
prima om
bomen heen
kan met
detectie

Jurisprudentie: kapvergunning vernietigd omdat niet was aangetoond dat boomvriendelijk
onderzoeksalternatief niet mogelijk was
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4

Het leggen van kabels en leidingen kan plaatsvinden tijdens aanleg

Dit is slechts een planningsissue en niet iets waarvoor specifiek nu al gekapt moet worden.
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Samenvatting
• Rondom kappen zijn nog meerdere procedurele problemen die nu kappen niet opportuun maken.
• Er zijn alternatieven voor onderzoekskap
Er zijn nog meerdere procedures die doorlopen moeten worden
•
•
•

Ontheffing Natuur: Wij hebben in het plangebied meerdere dieren aangetroffen die volgens het onderzoek Waardenburg niet in het gebied
voorkwamen. De provincie verleent toestemming voor kappen in het kader van de Wnb, maar zij heeft een eigenstandige onderzoeksplicht ten
aanzien van flora & fauna.
Wijziging Bestemmingsplan: Het retentiebassin moet vergroot worden, maar dit valt buiten het plangebied. Hiervoor moet nog een
bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. Zonder verplaatst retentiebassin kan de tunnel niet aangelegd worden.
Omgevingsvergunning monumenten: Voor de kap bij het Belgenmonument moet nog advies worden gevraagd bij CRK/ RCE.

Wij hebben advies ingewonnen bij experts en er zijn alternatieven voor onderzoekskap
•
•

•

Archeologie: Onderzoek kan in eerste instantie plaatsvinden via grondradar, proefboringen en zonodig -sleuven die strategisch tussen bomen door
gelegd worden. Kappen hoeft dan alleen plaats te vinden als daadwerkelijk iets aangetroffen wordt.
Bodemopbouw:
• Voordat sonderen überhaupt plaats kan vinden dient explosievenopruiming plaats te vinden. Dit kan tot 4-4.5m diep met een detectienet waarbij
kappen niet nodig is.
• Het sonderen, dat o.a. dient plaats te vinden voor het tunnel- en viaductgebied (en andere kunstwerken) kan met lichte machines die zeker tot
15 meter diep kunnen boren
NGE: Geen onderzoek doen naar alternatieve methoden voor explosievenopruiming zonder kappen kan leiden tot vernietiging van de
kapvergunning. Zie zaaknummer AWB 11-466 BESLU van de Rechtbank Amsterdam.

Kap voor Kabels en Leidingen kan later
•

Het leggen van hiervan kan plaatsvinden tijdens aanleg. Dit is slechts een planningsissue en niet iets waarvoor specifiek nu gekapt moet worden.
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Wij hebben 3 vragen aan u als Raadsleden
●

Vindt u de bestaande westelijke rondweg een groot probleem voor
Amersfoort?

●

Is dit het juiste moment om grootschalig bomen te kappen?

●

Kan het gebruikte verkeersmodel de basis zijn voor aanleg van de WO?

