Van: Burgerinitiatief “Bunschoterstraat Leefbaar: Bunschoterstraat 60”
omwonendenbunschoterstraat@gmail.com
Aan: Provinciale Staten van de Provincie Utrecht
t.a.v. Commissie Milieu & Mobiliteit
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Hoogland, 18 Juni 2021
Betreft: Verzoek tot herziening uitkomst Bunschoterstraat in Netwerkperspectief

Geachte heer/mevrouw,

In onze brief van 11 November 2021 hebben we ons burgerinitiatief aan u voorgesteld, de situatie
rond de Bunschoterstraat beschreven en onze zorgen rond het netwerkperspectief in wording met u
gedeeld. Inmiddels ligt het definitieve voorstel voor het netwerkperspectief voor u, helaas met de
door ons gevreesde uitkomst: behoud van 80 voor de Bunschoterstraat (bijlage 1). Als omwonenden
denken wij dat dit niet de juiste uitkomst is en willen we u vragen dit te herzien. Daarin staan we
niet alleen: ook de gemeente (raad van) Amersfoort vraagt u hier dringend om1.

In het netwerkperspectief worden geen opties vergeleken2 maar één voorstel voor toekomstige
maximumsnelheden gedaan. Kernvraag is dus of dit het juiste voorstel is. Het voorstel volgt uit een
afwegingskader (bijlage 2). De kernvraag vertaalt zich naar de vraag of dit afwegingskader juist is.
Het afwegingskader ziet er logisch uit, zodat de conclusie dat het om een goed voorstel gaat voor de
hand lijkt te liggen. Echter, of dit daadwerkelijk het geval is hangt volledig af van de manier waarop
elke vraag beantwoord wordt. Wanneer is er sprake van problematische leefbaarheid? Wanneer is
iets een doelmatige oplossing? Welke keuzes zijn er gemaakt voor wat betreft de manier waarop
deze vragen beantwoord worden? Dit wordt tot op zekere hoogte kwalitatief in het
netwerkperspectief beschreven, maar de concrete beantwoording van de vragen die resulteert in dít
voorstel voor toekomstige snelheden is blijft onduidelijk.

Voor de Bunschoterstraat hebben wij de exacte manier van het doorlopen van het afwegingsschema
vrij duidelijk in beeld weten te krijgen. Dit hebben we gedaan door deel te nemen aan de expert
sessies, het gepubliceerde (kaart) materiaal te bestuderen en door vragen te stellen aan de
beleidsvoorbereiders. In deze brief beschrijven we vijf van de keuzes die gemaakt zijn voor wat
betreft de manier van beantwoording van de vragen uit het afwegingskader. We betogen vervolgens
dat dit voor de Bunschoterstraat niet in de juiste uitkomst resulteert. Ten slotte staan we stil bij de
vraag of er andere wegen zijn die op soortgelijke basis heroverwogen zouden moeten worden.

1

Motie 2022-084M CDA, D66, GroenLinks, PvdD, BPA, PvdA en ChristenUnie: Met 60 over de Bunschoterstraat
op weg naar een veilig en groen verkeersplan
2
Eerder in het proces zijn wel drie extreme opties beschreven om aan te betogen dat “overal 60” geen goede
oplossing is

Keuze 1: wat is “een kort stukje tussen twee
snelheidsverlagingen”?
Het netwerkperspectief kent geen vaste definitie
voor “kort stukje” maar kiest er voor naar de V85
te kijken3: zijn de mensen nu in staat (en worden ze verleid) om op te trekken tot 80? Dit gaat
voorbij aan de vraag of dit gedrag wel wenselijk is. Optrekken en afremmen over korte afstand
dragen in grote mate bij emissies (schadelijke uitlaatgassen en fijnstof van banden en remmen) en
de geluidsoverlast.
Vanaf de rotonde voorbij de A1 en de brug over de Eem naar Amersfoort ziet de Bunschoterstraat er
over een lengte van iets meer dan 4km er als volgt uit:
-

Rotonde bij A1
Kruising bij A1 (lokaal 60 km/uur)
Rotonde ter hoogte van Zeldertsepoort
Rotonde ter hoogte van Rondweg Noord
Kruising bij Van Boetzelaerlaan
Kruising bij Maatweg
Grens bebouwde kom Amersfoort (overgang naar 50 km/uur)

Hoewel dit technisch gezien geen “kort stukje tussen twee stukken 60” (zie beoordeling
Bunschoterstraat in bijlage 3) is voldoet het wel aan de logica die er achter zit: voorkomen van
onnodige snelheidswisselingen. Op de kruisingen en rotondes geldt weliswaar geen 60, maar is de
daadwerkelijk gereden snelheid meestal nog lager. In geval van de Bunschoterstraat is 60 over de
gehele lengte tussen de A1 en de stad Amersfoort logisch vanuit perspectief van beperking van
snelheidswisselingen.
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Keuze 2: Wanneer is er sprake van
leefbaarheidsknelpunten?
Het netwerkperspectief geeft de indruk dat er
geen leefbaarheidsproblemen rond de
Bunschoterstraat bestaan (zie kaart in bijlage 4). Dit blijkt structureel het geval te zijn nabij steden.
Dit is niet alleen verrassend maar staat (in elk geval voor wat betreft de Bunschoterstraat) ook haaks
op de ervaring van de omwonenden. In korte tijd hebben meer dan 100 huishoudens (naar schatting
zo’n 250 inwoners) zich ingeschreven als steunbetuiger aan ons initiatief, vaak met persoonlijke
noodkreet ten aanzien van de leefbaarheid.
De mismatch ontstaat door manier waarop
de score voor “leefbaarheid” berekend
wordt. De geluidsbelasting op woningen
weegt hier slechts voor 1/8e deel in mee. De
rest van de score wordt bepaald door
aspecten die ter plaatse (bij de
Bunschoterstraat en typisch nabij steden)
niet aan de orde zijn.
De keuze deze aspecten te middelen onder
de noemer “leefbaarheid” geeft voor deze locaties een uitkomst die niet aansluit bij hoe de
leefbaarheid daadwerkelijk ervaren wordt. Locaties als de Bunschoterstraat (provinciale weg langs
woonwijk) zijn geen stiltegebieden, geen natuurgebied en er vinden geen wildaanrijdingen plaats
(luchtkwaliteit lijkt modelmatig overal redelijk OK te zijn). Door de toegepaste weging lijkt de
leefbaarheid op dit soort locaties dus prima te zijn, terwijl dit in werkelijkheid beslist niet het geval
is.
Naast de omwonenden hebben ook anderen last van verkeerslawaai. Dit betreft met name de
zwakke verkeersdeelnemers: gebruikers van de openbare ruimte. Nabij steden zijn zij een
significante partij voor wat betreft leefbaarheid. In het netwerkperspectief is er voor gekozen hun
leefbaarheidsbelangen niet mee te nemen.
De score voor “geluid” zou naar verwachting beter aan moeten sluiten bij de ervaren leefbaarheid.
Echter, het netwerkperspectief kiest er voor “geluid” te berekenen als gemiddelde van de
daadwerkelijke geluidsbelasting en de vraag “is er een stiltegebied aanwezig?”. De kaart in bijlage 5
maakt direct duidelijk wat dit structureel voor de geluidscore nabij steden betekent: nabij steden
liggen geen stiltegebieden en liggen dus ook geen “rode” wegdelen. Ook deze score geeft de
daadwerkelijke leefbaarheidsproblematiek onjuist weer.
De beleidsmakers zullen waarschijnlijk betogen dat er bij het doorlopen van het afwegingskader niet
rigide naar de totaalscore gekeken is maar ook naar de deelaspecten. Desondanks laten de
resultaten van het netwerkperspectief een ander beeld zien. Op de Bunschotertraat worden de
leefbaarheidsproblemen als “in beperkte mate” gekwalificeerd, wat de plank mis slaat. En welke
wegen langs woonwijken gaan eigenlijk wel naar 60 op grond van de leefbaarheid als gevolg van
geluidsbelasting? Bovendien wordt er met dit netwerkperspectief een set kaarten gepubliceerd die
bij de gebruikelijke interpretatie van “leefbaarheid” een volstrekt onjuiste indruk van de situatie
geeft en bij toekomstig gebruik zeer negatieve gevolgen kan hebben.

Keuze 3: Doelmatigheidscriterium – is
snelheidsverlaging naar 60 een doelmatige
oplossing?
Voor de vraag of snelheidsverlaging van 80
naar 60 een doelmatige oplossing is voor problemen op gebied van leefbaarheid door
geluidsbelasting is gekeken naar het aantal geluidgehinderden langs de weg. De volledige uitleg zoals
wij die van de provincie ontvangen hebben is te vinden in bijlage 6. Kortgezegd komt het er op neer
dat voor elk van de parameters waarvoor geen standaard richtlijn bestaat (waaronder dus
geluidsbelasting) een vast aantal 100-meter wegvlakken als “rood” (=meest problematisch) bepaald.
Dit zijn er ongeveer 100 stuks, zo’n 3% van het totaal). Bij een vast aantal problematische stukken is
het essentieel dat elk rode stuk correct wordt toegewezen. Bij een incorrecte toewijzing verdwijnt
immers een ander stuk onterecht uit het zicht.
Hoewel voor deze benadering in beginsel wel wat te zeggen lijkt, is het de moeite waard te kijken
hoe hij uitpakt. Dan blijkt dat praktisch alle wegvlakken die “rood” scoren op locaties liggen waar de
huidige regimesnelheid al lager is dan 80 (vergelijk omcirkelde gebieden op de kaarten in bijlage 7).
Dit zijn wegen binnen de bebouwde kom, waar een maximumsnelheid van 30 of 50 geldt. Met
andere woorden: uit het gehanteerde doelmatigheidscriterium volgt dat verlaging van 80 naar 60
alleen doelmatig is op wegen waar de snelheid 50 of 30 is. Conclusie is dat dit bij de vraag of
verlaging van 80 naar 60 doelmatig is helemaal geen geschikt criterium is.
80-km wegen bevinden zich niet binnen de bebouwde kom en met de bebouwingsdichtheid van de
bebouwde kom kunnen deze wegen niet “concurreren”. Dit komt mede doordat is aangenomen dat
elk adres 2,1 inwoners telt. Voor de (typisch) gezinswoningen langs provinciale wegen is deze
schatting te laag. Daarbij is het vreemd dat elk postadressen voor 2,1 inwoners wordt meegeteld,
ook waar dit bedrijven met soms tientallen BV’s in één pand betreft (zie bijlage 8). Zoals eerder
opgemerkt betekent elk foutief toegewezen “rood” wegdeel dat er een andere wegdeel dat wel
problematisch is onterecht niet als zodanig gekwalificeerd wordt.
De invoering van 60 op de Bunschoterstraat struikelt in de huidige afweging (bijlage 3) door de
provincie ten onrechte over de vraag of het een doelmatige oplossing is. Het toegepaste
doelmatigheidsvraag sluit invoering van 60 op basis van leefbaarheid in vorm van geluidsbelasting
vrijwel overal uit. Het doelmatigheidscriterium waarvoor gekozen is, is ongeschikt.

Keuze 4: Behoud hiërarchie met wegen in
omgeving
Controle van het behoud van de hiërarchie met
de omliggende weging bij verlaging naar 60 is belangrijk om te voorkomen dat er sluipverkeer
ontstaat en de problematiek zich met een waterbed effect naar andere locaties verplaatst. Die
wegen zijn hier vaak minder op berekend, zodat de overlast zich niet alleen verplaatst maar in totaal
ook toeneemt.
Cruciaal hierbij is dat de omgeving correct wordt meegenomen. Bij de ontwikkeling van een
perspectief tot 2040 betekent dit: het meest waarschijnlijke scenario voor de ontwikkeling van de
omgeving. Het netwerkperspectief blikt voor vele aspecten wel vooruit, bijvoorbeeld met een
aanname over de mate van elektrificatie van het verkeer. Echter, de brede invoering van 30 als
gebruikelijke snelheid binnen de bebouwde kom ontbreekt. Slechts daar waar concrete invoering op
een bepaalde straat door de gemeente aan de provincie is doorgegeven is dit meegenomen.
Door het ontbreken van de transitie naar 30 als standaard binnen de bebouwde kom bestaat het
risico dat ten onrechte afgezien wordt van snelheidsverlaging op provinciale wegen. Omdat de
Bunschoterstraat in het afwegingsschema (onterecht) al eerder struikelt is deze vraag niet in beeld
gekomen. Uit het gepresenteerde kaartmateriaal blijkt echter dat hier een probleem zou ontstaan
doordat de (al bijna voltooide) snelheidsverlaging op (een deel van) de Zevenhuizerstraat niet in het
model meegenomen is.
Bij de beoordeling van de hiërarchie richt zich op de vraag of snelheidsverlaging op provinciale
wegen problemen geeft op wegen van lagere orde. Hoewel deze kijkrichting óók relevant is, is het er
een die een drempel legt voor snelheidsverlagingen. Net zo relevant en pleitend voor meer
snelheidsverlagingen is de andere kijkrichting: geven de snelheidsverlagingen op de rijkswegen (van
130 naar 100 overdag) aanleiding om snelheden op de provinciale wegen te verlagen? Dit blijft in het
netwerkperspectief buiten beeld. Uit recente rechtspraak blijkt dat van een dergelijke verplaatsing
van verkeer inderdaad sprake is, zelfs in die mate dat de verlaging van 130 naar 100 de
stikstofbelasting op natura-2000 gebieden juist verhoogd heeft:
"Sterker nog: door de snelheidsverlaging [op rijkswegen] neemt de stikstofneerslag op sommige van
die natuurgebieden juist toe, omdat automobilisten andere wegen nemen, die soms dichter langs
kwetsbare gebieden lopen.” 4
Het lijkt de moeite waard te onderzoeken of de verkeersverplaatsing die al heeft plaatsgevonden als
gevolg de snelheidsverlaging op de rijkswegen aanleiding is tot mitigerende maatregelen
(snelheidsverlaging) op de provinciale wegen. Daarbij kan gekeken worden of zo de door de 130naar-100-verlaging beoogde verbetering op natura 2000 gebieden (ook met oogpunt op
woningbouw) alsnog gerealiseerd kan worden.
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Woningbouw in de knel na nieuwe stikstofuitspraak rechter | NOS

Keuze 5: Geloofwaardige 60-inrichting
Het afwegingskader van het
netwerkperspectief stelt de vraag of 60
geloofwaardig gerealiseerd kan worden ná de
vraag of er veiligheidsknelpunten zijn. Snelheidsverlaging bij veiligheidsknelpunten is hiermee
afhankelijk van de vraag of dit geloofwaardig gerealiseerd kan worden. Echter, uit Duurzaam Veilig
35 (DV3) volgt volgens de SWOV-factsheet “Snelheid en Snelheidsmanagement” dat uitdagingen op
het gebied van geloofwaardigheid nooit een reden kunnen zijn om van snelheidsverlaging af te zien
als dit op grond veiligheid noodzakelijk is:
Uiteraard blijft veiligheid steeds het uitgangspunt: eerst bepalen wat de gewenste veilige
limiet is voor een weg (...), daarna zorgen dat die limiet geloofwaardig is6.
Het afwegingschema van het netwerkperspectief is op dit punt strijdig met DV3 zodanig dat vereiste
snelheidsverlagingen onterecht uitgesloten kunnen worden.

Uitvoering van de motie-Geurts7 (halvering verkeersslachtoffers in 2030, naar nul slachtoffers in
2050) gaat niet zonder Duurzaam Veilig. Voldoen aan DV3 is, zeker met de 2040 horizon van het
netwerkperspectief, niet optioneel. De Bunschoterstraat voldoet bij de huidige snelheid van 80
km/uur niet aan de eisen die DV3 aan fysieke veiligheid stelt. Binnen de vereiste obstakel vrije zone
(6 meter) staan vele bomen en palen. Het netwerkperspectief stelt hier8 (type-1 weg) kap of
afscherming voor. Dit gaat voorbij aan het volgende:
-

-

Het netwerkperspectief vermeld niet hoeveel bomen er gekapt zullen moeten worden om zo
aan DV3 te voldoen. Een blik op de kaart met bomen langs provinciale wegen is voldoende
om te begrijpen dat het, zeker voor de totale provincie, om zeer grote aantallen gaat.
Het netwerkperspectief vermeldt niet hoeveel vangrails er nodig zal zijn.
Het netwerkperspectief gaat voorbij aan het feit dat zo zonder bomen en/of met vangrails
een snelweg-inrichting ontstaat die allerminst geloofwaardig is voor een snelheidsregime
van 80, maar uitnodigt nog veel harder te rijden.

De strijdigheid van het netwerkperspectief wordt waarschijnlijk (mede) veroorzaakt doordat niet
versie 3 maar een oudere - door nieuwe inzichten achterhaalde - versie van Duurzaam Veilig
gebruikt is. Bijlage 9 laat zien waar dit uit blijkt.
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Conclusie: Uitkomst Bunschoterstraat
Het samenspel van de beschreven keuzes heeft tot gevolg dat het netwerkperspectief voor de
Bunschoterstraat behoud van een maximumsnelheid van 80 voorstelt. Zoals in voorafgaande
toegelicht denken wij dat deze keuzes voor de Bunschoterstraat anders gemaakt hadden moeten
worden zodat er wel snelheidsverlaging naar 60 uitgekomen was. De motie van de gemeenteraad
voegt hier een aantal argumenten op basis van het verkeersplan van Amersfoort aan toe.

Conclusie: Provinciale wegen langs woonwijken
Gezien de bevindingen naar aanleiding van de beoordeling van de Bunschoterstraat rijst de vraag of
er soortgelijke locaties zijn die voor heroverweging in aanmerking zouden moeten komen. Wij
denken dat dit inderdaad het geval is. Provinciale wegen direct langs woonwijken voldoen bij uitstek
aan de insteek van het netwerkperspectief...
“Waar het nodig is om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren verlagen we de
maximumsnelheid op provinciale wegen, bijvoorbeeld in woonwijken en in gebieden met veel
wildaanrijdingen. Hiervoor stellen we op korte termijn een nieuw integraal afwegingskader
vast." In dit doel gaat het vooral om leefbaarheid.”9
... maar vallen op dit moment structureel buiten de boot voor snelheidsverlaging. Hierbij zou onder
andere naar de N484 ter hoogte van Schoonrewoerd en de N210 ter hoogte van Lopik gekeken
moeten worden.

Geachte commissie leden,
Wij vragen u de regimesnelheid van de Bunschoterstraat in het netwerkperspectief aan te passen
naar 60 km/uur en te laten onderzoeken welke soortgelijke locaties eveneens alsnog voor
snelheidsverlaging in aanmerking zouden moeten komen.

Vriendelijke groeten,

Namens burgerinitiatief “Bunschoterstraat Leefbaar: Bunschoterstraat 60”,
Evelien Beckers-Kuiper
Koos Dirksen
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Bijlage 1: Voorstel nieuwe snelheden netwerkperspectief
Bron: kaartmateriaal netwerkperspectief
Bunschoterstraat

Bijlage 2: Afwegingskader netwerkperspectief en toepassing op Bunschoterstraat

Bijlage 3: beoordeling Bunschoterstraat in netwerkperspectief

Toelichting beleidsvoorbereiders provincie op afweging Bunschoterstraat:
“Het is geen kort stukje tussen twee stukken 60, wederom nee. Op het traject spelen
leefbaarheids- of veiligheidsknelpunten, zij het in beperkte mate, hier kan het antwoord dus nog
ja zijn. Regimesnelheid 60 is echter geen doelmatige oplossing voor de hier aanwezige
problematiek, het antwoord is hier dus nee.”

Bijlage 4: kaart leefbaarheid volgens netwerkperspectief
Bron: kaartmateriaal netwerkperspectief

Bunschoterstraat

Bijlage 5: score geluid in netwerkperspectief

Score geluid = score stiltegebied + score op grond van dB-belaste
woningen / 2
Score stiltegebied: 3=nabij stiltegebied; 0= niet nabij stiltegebied → alles
naast stiltegebied scoort minimaal oranje, ook als er geen belaste
woningen zijn. Alles niet naast stilte gebied wordt effectief door 2 gedeeld
en komt dus nooit boven totaalscore 1,5 voor geluid.

Bijlage 6: Bepaling indicator doeltreffendheid geluid in kader leefbaarheid
Toelichting bepaling L_G1 zoals ontvangen van provincie:
De normen zijn op dit moment als volgt:
Over indicator L_G1 is onderstaande toelichting opgeslagen. Korte versie van deze toelichting, en
daarmee het antwoord op de vraag: om te kunnen ‘scoren’ op deze indicator is per object (o.a.
woningen) een minimale geluidbelasting op gevelniveau nodig van 53,5 dB. Om vervolgens geel,
oranje of rood te scoren is een bepaalde hoeveelheid geluidgehinderden per 100-meter nodig.
Hierbij geldt:
• Geel = 1,51 tot 3,73 geluidgehinderden
• Oranje = 3,73 tot 8,14 geluidgehinderden
• Rood = meer dan of gelijk aan 8,14 geluidgehinderden
Zoals hieronder beschreven is er geen richtlijn voor het indelen van deze klassen. Deze classificatie
hebben we daarom zoveel als mogelijk aan laten sluiten op andere indicatoren van het
Netwerkperspectief waarbij ook geen richtlijnen gelden. Door deze indeling krijgen we locaties in
beeld waarbij de meeste hoeveelheid geluidgehinderden per 100-meter aanwezig zijn.
Toelichting indicator L_G1
Deze indicator maakt de hoeveelheid geluidgehinderden langs provinciale wegen inzichtelijk.
Hiervoor is allereerst de geluidbelasting per geluidgevoelig object (o.a. woonadressen) berekend
met het rekenmodel voor wegverkeersgeluid (Geomilieu). Het rekenmodel houdt hierbij rekening
met omgevingskenmerken zoals bebouwing en bodemfactoren en met jaargemiddelde
verkeersintensiteiten op weekdag-niveau (INWEVA, 2018). Op basis van deze gegevens zijn per
100-metervak alle geluidgevoelige objecten in een strook langs provinciale wegen geselecteerd
met een geluidbelasting hoger dan 53,5 dB. Vervolgens is per object het percentage
geluidgehinderden bepaald middels een formule die is gebaseerd op de dosis-effectrelatie
verkeerslawaai uit de wettelijke Regeling geluid milieubeheer (relatie tussen geluidbelasting in
dB's op gevelniveau en het bijbehorende % geluidgehinderden). Per 100-metervak zijn alle
percentages geluidgehinderden vervolgens bij elkaar opgeteld, zodat uiteindelijk de hoeveelheid
geluidgehinderden per 100-metervak berekend kan worden. Daarbij is de algemene aanname
gehanteerd dat elk object circa 2,1 inwoners telt. Voor het vaststellen van de drempelwaarden
(indeling/classificatie van het aantal geluidgehinderden) gelden op dit moment geen wettelijke
bepalingen. De classificatie is daarom relatief en zoveel als mogelijk aangesloten op andere
indicatoren van het Netwerkperspectief. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in circa 100 rode, 200
oranje, 400 gele en 2400 witte wegvakken.

Bijlage 7: Vergelijking score “geluidsbelasten” met bestaand snelheidsregime
Bron: kaartmateriaal netwerkperspectief

Bijlage 8: Bepaling geluidgehinderden op basis van postadressen
Bron: kaartmateriaal netwerkperspectief
Utrechtseweg, De Bilt
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Geluidsgehinderden:
1
5

gezinswoningen langs weg

Stichting en
diverse BV’s

Amersfoortseweg ten westen van kruising Prins Alexanderweg
2

Geluidsgehinderden:
20

gezinswoningen langs weg
Bedrijvengebouw
met diverse BV’s

Bijlage 9: Gebruik verouderde versie Duurzaam Veilig
Netwerkperspectief pagina 15:

Dit komt niet overeen met DV3 maar sluit aan bij de eerdere versies:

Netwerkperspectief pagina 17:

Duurzaam Veilig 3 kent GEEN koppeling tussen wegcategorie en maximumsnelheid, een GOW is NIET
automatisch een 80-km weg.
Netwerkperspectief pagina 32

Herkenbaarheid van wegen was een van de verkeersveiligheidsprincipes in Duurzaam Veilig 1 en 2,
maar niet in 3. Het is vervangen door het (complexere) “Psychologica”.

