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Het tracébesluit Schiphol – Amsterdam – Almere wordt aangepast

U mag uw mening geven

In maart 2011 is het tracébesluit weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere vastgesteld. In het 
tracébesluit is onder andere een verbreding van de A1 tussen Amsterdam en Muiderberg voorzien. 
Om de verbreding van de A1 mogelijk te maken, moet de spoorbrug bij Muiderberg verlengd worden. 
De grotere overspanning die nodig is door de bredere A1, is alleen te realiseren met een staal-
betonnen boogbrug. In het tracébesluit van 2011 wordt uitgegaan van een betonnen spoorbrug. Om 
een staal-betonnen boogbrug te kunnen realiseren is een wijziging van het vastgestelde tracébesluit 
2011 nodig.

Daarnaast is tijdens de voorbereiding van de realisatie gebleken dat de bestemming van een aantal 
percelen ten noorden van de A1 en aan weerszijden van de A6 (Amsterdamsestraatweg en 
Naarderstraatweg) niet juist in het tracébesluit vermeld staat. In dit ontwerp-tracébesluit worden de 
tracégrenzen op een aantal locaties in Naarden gewijzigd.

Nieuw ontwerp-tracébesluit 

De wijzigingen in het tracébesluit staan in een nieuw ontwerp-tracébesluit (2014).
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft hier haar handtekening onder gezet.
Het gaat om de volgende wijzigingen:
1. De betonnen spoorbrug bij Muiderberg wordt een staal betonnen boogbrug
2. Een aantal tracégrenzen in Naarden wordt aangepast

In het ontwerp-tracébesluit (2014) staat in detail welke maatregelen worden getroffen en wat de 
effecten hiervan zijn, bijvoorbeeld op het gebied van geluidhinder.

U mag uw mening geven 

U mag uw mening (zienswijze) geven over de wijziging van het tracébesluit. In uw zienswijze kunt u 
ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-tracébesluit (2014).
We stellen het daarbij op prijs als u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.
U kunt, bijvoorbeeld, ingaan op de volgende punten:
• Op welke manier kan de wijziging van het tracébesluit volgens u verbeterd worden?
• Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerp-tracébesluit (2014)?
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
• Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

Op grond van de Tracéwet kunt u uw zienswijze geven van 12 juni tot en met 23 juli 2014.

U kunt geen zienswijze meer geven op het tracébesluit uit 2011.
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Hoe kunt u reageren? 

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal.
Dat kan via www.centrumpp.nl. U kunt ons ook schrijven: Directie Participatie, ontwerp-tracébesluit 
weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.
Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan telefonisch via de Directie Participatie op telefoon-
nummer (070) 456 94 02 of tijdens de inloopavond op 19 juni in Muiderberg.

Waar kunt u de stukken inzien? 

Het ontwerp-tracébesluit (2014) kunt u inzien van 12 juni tot en met 23 juli 2014 op een aantal locaties:
• het gemeentehuis van Muiden, Naarden en Weesp;
• het provinciehuis van Noord-Holland (Haarlem);
• het kantoor van Rijkswaterstaat dienst Noord-Holland (Haarlem) en het ministerie van Infrastruc-

tuur en Milieu (Den Haag);
• het kantoor van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Amsterdam);

Uitgebreide informatie over het ontwerp-tracébesluit (2014) vindt u op www.centrumpp.nl onder 
‘actuele zienswijzeprocedures’. Hier staan alle documenten van het ontwerp-tracébesluit (2014).

Inloopavond 

Rijkswaterstaat organiseert op donderdag 19 juni een inloopavond waar u meer informatie kunt 
krijgen over de wijziging van het tracébesluit. Medewerkers van onder andere Rijkswaterstaat zijn 
aanwezig om uw vragen beantwoorden.
Tijdens de inloopavond is een notulist aanwezig die uw zienswijze kan vastleggen.

Locatie: Hotel-restaurant Het Rechthuis,
Googweg 1, 1399 EP in Muiderberg
Tijd: 19.00 uur – 21.00 uur

U hoeft zich niet van te voren aan te melden om de inloopavond te bezoeken.

Waar vindt u meer informatie? 

Wilt u meer informatie over de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere? Kijk dan op 
www.schiphol-amsterdam-almere.nl. Of bel naar Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis). Voor vragen over 
de procedure kunt u terecht bij de Directie Participatie via telefoonnummer 070 456 8999.

2 Staatscourant 2014 nr. 16457 11 juni 2014


	Het tracébesluit Schiphol – Amsterdam – Almere wordt aangepast 
	Nieuw ontwerp-tracébesluit 
	U mag uw mening geven 
	Hoe kunt u reageren? 
	Waar kunt u de stukken inzien? 
	Inloopavond 
	Waar vindt u meer informatie? 



