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Beste bestuursleden van de SHB&L,

Na enig uitzoekwerk, doe ik jullie bij dezen de antwoorden op de vragen over de verkeerscijfers toekomen.

Groet, Nicolet

1.    Komt het door ons geconstateerde verschil tussen de verkeersstromen op de A28 in N-Z en Z-N richting ook
tot uiting in uw modelonderzoek (voor de toekomstige situatie), zoals dat aan de aannemers ter beschikking is
gesteld?

Tav het geconstateerde verschil in de meetgegevens van de NDW
Bijgaande reactie hebben jullie al eerder van RWS ontvangen: RWS werkt ten behoeve van de verkeersmodellen en
verkeerskundige prognoses met de gecorrigeerde cijfers uit INWEVA2013 (INWEVA2014 is in concept opgeleverd en
wordt nu door RWS gecontroleerd). In die cijfers is deze afwijking niet geconstateerd. De gehanteerde cijfers zijn wel
gebaseerd op de ruwe data die de NDW produceert, maar daar gaan nog correctieslagen overheen (zoals voor een
defecte lus in het wegdek, o.i.d.). Deze cijfers zijn voor 2013 inmiddels beschikbaar. Uit deze cijfers blijkt dat alle bogen
met elkaar in evenwicht zijn en we zien het verschil in de ruwe cijfers dus niet terug in de gecorrigeerde cijfers.

Tav het verkeersmodel:
T.a.v het verkeersmodel (NRM2014) geldt het volgende. Voor het verkeersmodel is voor het bouwen en ijken van het
verkeersmodel gebruik gemaakt van INWEVA2010-cijfers bij het opstellen van de basismatrices 2010 en niet van de
ruwe NDW-cijfers. Als we dan kijken naar de verbinding noord (A28) – oost (A1) en oost (A1) – noord (A28) kan in het
verkeersmodel het volgende geconstateerd worden:
(a) De omvang van het verkeer op de verbinding A28 noord (vanuit de richting Zwolle) naar de A1 oost (richting
Apeldoorn) in het knooppunt is in het basisjaar (2010) op etmaalniveau in evenwicht met de tegenrichting. Er is in het
verkeersmodel dus geen sprake van een verschil zoals dat in de (niet gecorrigeerde) ruwe data wel het geval is.
(b) Als er vervolgens gekeken wordt naar de 2030-situatie (het planjaar van de studie) op basis van realisatie van het
Referentieontwerp valt wel op dat dat evenwicht is verdwenen en dat de richting van noord – naar oost dominant is.
Maar dit heeft niets te maken met het geconstateerde verschil in de ruwe data. In het basisjaar is dit verschil er immers
niet. Het verschil in 2030 komt voort uit verschillen tussen de uitgangssituatie en het referentieontwerp (zie onder 2).

2.    Zo ja, is er dan een verklaring voor dit merkwaardige feit gevonden en wat is die verklaring?
Het verschil in het planjaar 2030 hangt samen met de inrichting/mogelijkheden van de aansluiting Hoevelaken op de
A1. In het Referentieontwerp is het niet mogelijk om vanaf de noordelijke toerit op de A1 vanuit de kern Hoevelaken via
het knooppunt richting Zwolle te rijden. Deze verbinding maakt immers geen deel uit van de basisscope (maar is wel
als regiowens geformuleerd). Andersom is het o.b.v. het referentieontwerp en dus het verkeersmodel wel mogelijk om
vanuit Zwolle via het knooppunt bij de zuidelijke afrit Hoevelaken de snelweg richting Hoevelaken te verlaten. Voor de
volledigheid/Let op: in het basisjaar van het model is die scheefheid er niet omdat de zuidelijke afrit A1 toen nog
gewoon op de parallelbaan was aangesloten. Die situatie is met realisatie van het WABA28 veranderd.

3.    Zo nee, is er dan niet aanleiding om de huidige verkeerssituatie opnieuw met het (bijgestelde) model te
onderzoeken om te zien of dit verschijnsel dan ook wordt gevonden? En daarna de  verklaring ervoor te
vinden?
Nvt, zie bovenstaande. In het verkeersmodel is in het basisjaar zoals gezegd geen sprake van verschillen. Er zijn wel
verschillen in het planjaar 2030 maar die zijn het gevolg van de verschillende situatie t.a.v het ontwerp en de
verkeerskundige mogelijkheden en niet van verschillen in intensiteiten in de ruwe (ongecorrigeerde) data.

4.    Indien u daarover negatief zou besluiten, hoe betrouwbaar kan uw modelonderzoek dan zijn en hoe
betrouwbaar zijn dan de ontwerpgegevens voor het project, waaraan nu reeds door aannemers wordt gewerkt
en waarvoor dus reeds aanzienlijke kosten worden gemaakt?
Nvt, zie bovenstaande

5.    Kunt u ons de ontwerpgegevens zoals aan de aannemers ter beschikking gesteld ter inzage geven?
We weten niet exact welke ontwerpgegevens jullie bedoelen, maar zie bovenstaande.
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