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Beste Sheila en Roger, 

Gaarne uw aandacht voor het navolgende. 

In navolging op mijn mail van gisteravond heb ik vanochtend nog eens zeer kritisch 
gekeken naar de plangrenzen van het Tracebesluit in vergelijking tot de 
plangrenzen van het bestemmingsplan A2 Traverse. In beide plannen gelden 
dezelfde plangrenzen. 

Volgens artikel 15 lid 8 van de Tracéwet dient het Tracebesluit te worden vertaald 
in het bestemmingsplan. Dat is gebeurd door vaststelling van het bestemmingsplan 
A2 Traverse. 

Zowel tegen het Tracebesluit als tegen het bestemmingsplan is door mij namens 
OIW beroep aangetekend bij de Raad van State. De behandeling van het beroep 
tegen het Tracebesluit heeft gisteren plaatsgevonden, morgen is de zitting over het 
bestemmingsplan. 

De gronden die zijn aangevoerd, zijn gelijkluidend, de samenstelling van de Kamer 
die het beroep behandelt, is gelijkluidend en het verweerschrift van de Minister 
inzake het bestemmingsplan is nagenoeg gelijkluidend aan het verweerschrift van 
de Minister inzake het Tracebesluit. 

Volgens de Minister is een directe verbinding tussen de A2 en het stadsdeel Wyck 
niet mogelijk in verband met verkeers- en tunnelveiligheid en het gevaar voor 
fietsers en voetgangers. Tevens zou er sprake zijn van overlast in de zin van 
aantasting van de luchtkwaliteit en zou meer geluidhinder ontstaan. 

Alle argumenten zijn eigenlijk in de zitting van maandag jongstleden al namens u 
weersproken, reden waarom ik u adviseer mij niet af te vaardigen naar de zitting 
van morgen. Ik denk niet dat mijn aanwezigheid, waarmee weer aanmerkelijke 
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kosten zijn gemoeid, enige meerwaarde heeft. Op het ingediende beroep dient te 
worden beslist zodat wij het besluit kunnen afwachten. 

Gaarne verneem ik per omgaande uw reactie in verband met de planning in mijn 
agenda. 
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