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De Zilk, 26 februari 2015

Betreft: Onderbouwing Verkeersprognose Actualisatie
Berei kbaa rheidsstud ie G rensstreek i nza ke de Du i n polderweg.
Ons kenmerk NH2015002.

Geachte Heer Grotenhuis,

De in december vorig jaar gepubliceerde Actualisatiestudie voor de Duinpoldenreg
maakt voor de verkeersprognose gebruik van een geactualiseerd VENOM-model. ln
haar advies van 31 juli z0fi heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage
expliciet gevraagd om een onderbouwing van de gebruikte verkeersprognose (zie
o.a. blz. 3 van het advies). De u bekende contra-expertise van de heren Bunnik en
Brunner stelt dat deze onderbouwing in het Actualisatierapport ontbreekt. ln het
bijzonder missen zij een goede validering van het model voor de huidige situatie aan
actuele tellingen van de feitelijke verkeersintensiteiten; en dat in het bijzonder op de
voor de discussie over de Duinpolderweg meest relevante wegen. Ook wij kunnen
deze onderbouwing en validering in het rapport niet terugvinden.

Tijdens diverse bijeenkomsten hebben vertegenwoordigers van de provincie echter
laten weten dat de genoemde onderbouwing en validering wel degelijk heeft
plaatsgevonden en beschikbaar is. ln dat verband hebben wij de volgende vragen
aan u:

1. ln welk rapport is de verkeersprognose van de Actualisatiestudie en het daarbij
gebruikte verkeersmodel onderbouwd? Kunt u ons dat rapport ter beschikking
stellen? Zijn daarin ook verkeersplots voor de huidige situatie, de autonome
situatie en de toekomstige situatie met Bouwsteen Noord opgenomen of kunt u
ons deze afzonderlijk ter beschikking stellen?

2. ls voor de Actualisatiestudie puur het algemeen in de stadsregio Amsterdam
gebruikte VENOM-model gebruikt of is voor het project Duinpolderweg een
afzonderlijk model gemaakt dat specifiek is toegespitst en verftjnd op de
vraagstelling van deze weg?

3. Op welke wijze en op welke Iocaties/wegen heeft de validering van het model
voor de Actualisatiestudie plaatsgevonden en waar wordt dat gedocumenteerd?
Kunt u ons deze documentatie eveneens ter beschikking stellen?

4. ls het model ook gevalideerd op de diverse toetsingspunten waar in de
Actualisatiestudie het oplossend vermogen van de bouwstenen en het Pakket
NOG Beter worden beoordeeld? Zoja, op welke van deze toetsingspunten heeft



een validering aan feitelijke tellingen plaatsgevonden en waarom is voor deze
punten gekozen? Zo nee, waarom heeft u een validering op deze punten niet
nodig geacht?

5. ls in het rapport over het verkeersmodel overeenkomstig het advies van de
Commissie aangegeven welke autonome ontwikkelingen (nieuwe wegen,
verkeersmaatregelen en bouwlocaties incl. grootte en locaties) in het
studiegebied voor de Duinpoldenreg in het model zijn meegenomen en welke
niet? Of kunt u anderszins informatie hierover verstrekken en over de vraag
welke invloed met name de ruimtelijke ontwikkelingen, in het bijzonder de
realisering van de Parels aan de Ringvaart en woningbouw in de Bollenstreek,
zullen hebben op het verkeer in het plangebied (zie paragraaf 5.2 van het
advies)?

O. Zijn de uitkomsten van het gebruikte verkeersmodel ook gecontroleerd op
plausibiliteit
(= logisch en verklaarbaar) zoals de handleiding van het VENOM-model dat
voorschrijft en waar is dat gedocumenteerd? Kunt u naar aanleiding daarvan een
verklaring geven voor de in de bijlage bij deze brief geselecteerde vragen uit de
contra-expertise van de heren Bunnik en Brunner.

Wij verzoeken u met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur ons de hiervoor
genoemde informatie ter beschikking te stellen.
Uw antwoord zien wij met grote belangstelling tegemoet.

Mw. J.M. de Leeuw (vicevoorzitter).
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Bijlage: Geselecteerde vragen over de plausibiliteit van de verkeersprognose.
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Met vriendelijke groet,



Bijlage:

Geselecteerde vragen over de plausibiliteit van de verkeersprognose

1. Hoe is het logisch verklaarbaar dat Noord-Zuidwegen in het grensgebied worden
ontlast door een autoweg (Duinpolderweg) die er haaks (Oost-West) op staat?
Om welke verkeersrelaties gaat het daarbij? Hoe verklaart u de in dat opzicht
aanzienlijke verschillen tussen de prognose van de Actualisatiestudie en de
prognoses van vorige rapporten?

2. Hoe verklaart u het gegeven dat de Actualisatiestudie op de Vogelenzangseweg
voor de autonome situatie een intensiteit veronderstelt (18.000 mvUetmaal) die
bijna 807o hoger is dan er op deze weg sinds jaren feitelijk wordt geteld en ook
aanzienlijk hoger is dan wat in vorige studies is voorspeld. Hoe verklaart u voorts
dat de Actualisatiestudie een veel groter positief effect van de Duinpolderweg
voor deze weg voorspelt (- 37Yo) dan de vorige rapporten (ca. -10o/o, zie de
onderstaande tabel).

Tabel 1 uit Contra-expertise

Volgens blz. 9 van de contra-expertise is het gelet op de rijtijden veel eerder te
verwachten dat het Noord-Zuidverkeer via de N206 en de N208 door Heemstede
en Vogelenzang na de aanleg van de Duinpolderweg aanzienlijk toeneemt. Hoe
verklaart u dat dat in uw prognose niet gebeurt en op de route via de N206 zelfs
afneemt?

Wat is de logische verklaring dat de verkeersintensiteit op de Duinpolderweg op
punt A (bollenland tegen de Amsterdamse Waterleiding Duinen tussen De Zilk en
Vogelenzang) zo sterk toeneemt als in de navolgende verschilplot is
aangegeven?

Waarnaartoe verplaatst de toename van verkeer op de Rijksstraatweg in

Bennebroek-Zuid zich op het kruispunt met Zwarteweg en Bennebroekerlaan (zie
eveneens de onderstaande verschilplot)? Zowel de Zwarteweg als de
Bennebroekerlaan laten na aanleg van de DPW een flinke afname van verkeer
zien en de Rijksstraatweg ten noorden van het kruispunt blijft qua verkeer gelijk
volgens het rapport. Is dit plausibel? Wat is de verklaring hiervoor?
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Verschilplot avondspitsintensiteit (mvUavondspits) VENOM 2030 GE Bouwsteen-Noord
(= Duinpolderweg) ten opzichte van de autonome situatie zoals gepresenteerd in

1 - oaoina 72 van het van de Provincie Noord Holland


