
Dit Tracébesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant van 9 oktober 2014.

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 30 september 2014 het Tracébesluit A1 
Bunschoten – Hoevelaken vastgesteld. Het Tracébesluit ligt van 9 oktober 2014 tot en met 
20 november 2014 ter inzage op verschillende locaties in de regio en bij het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu in Den Haag. 

Het probleem
De rijksweg A1 behoort tot de belangrijkste verbindingen van het Nederlandse hoofdwegennet. 
Het is de schakel tussen de (noordelijke) Randstad, Twente en Duitsland. In de huidige situatie 
staan op de A1 tussen de aansluiting Bunschoten en het knooppunt Hoevelaken elke doorde-
weekse avond files en meerdere keren per week in de ochtend. Ook voor de aansluiting 
Bunschoten staan regelmatig files. Deze structurele knelpunten op het hoofdwegennet op 
de corridor tussen Amsterdam en Amersfoort staan op nummer 10 en 28 in de filetop 50. 

De oplossing
Om de doorstroming op het traject Bunschoten – Hoevelaken op korte termijn te verbeteren, 
wordt de zuidbaan van de A1 verbreed met een extra rijstrook. Deze maatregel maakt deel uit 
van het programma ‘Beter Benutten’. Met dit programma beoogt de Minister met de realisatie 
van relatief kleine maatregelen, samen met de regionale overheden en het bedrijfsleven, 
de bestaande infrastructuur beter te benutten. 

De procedure
Voor de verbreding van een rijksweg moet op basis van de Tracéwet en de Algemene wet 
bestuursrecht een wettelijke procedure worden doorlopen. Onderdeel van deze procedure 
is dat u uw zienswijze (reactie) heeft kunt indienen op het Ontwerp-Tracébesluit.
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Deze wet beoogt besluitvormings-
procedures van infrastructurele projecten en bouwprojecten te versnellen en te vereenvoudigen. 

Het Tracébesluit (TB)
Het Tracébesluit beschrijft de infrastructurele voorzieningen en maatregelen aan de A1 tussen 
Bunschoten en Hoevelaken. Het Tracébesluit geeft in detail aan welke andere maatregelen 
worden getroffen en wat het effect daarvan is, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en natuur.

Hoe kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden die een zienswijze op het Ontwerp-Tracébesluit hebben ingediend, kunnen 
van 10 oktober 2014 tot en met 20 november 2014 beroep instellen tegen het Tracébesluit 
door het indienen van een beroepschrift. Ditzelfde geldt ook voor belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het Ontwerp-Tracébesluit 
naar voren hebben gebracht. Een beroepschrift kan ingediend worden bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het Digitaal Loket van de Afdeling 
bestuursrechtspraak. Digitaal beroep instellen is uitsluitend mogelijk voor burgers.

Op het Tracébesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belang-
hebbende in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen het besluit moet opnemen. 
Het beroepschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard indien de beroepsgronden niet binnen 
de beroepstermijn van zes weken zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen 
beroepsgronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift moet u vermelden dat 
de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

Een beroepschrift moet aan bepaalde eisen voldoen. Informatie hierover vindt u op 
www.platformparticipatie.nl. Dit geldt ook voor informatie over het aanvragen van een voor-
lopige voorziening. Er zijn kosten (griffierechten) verbonden aan een gang naar de rechter. 
Actuele informatie hierover vindt u op www.raadvanstate.nl onder ‘Werkwijze/Werkwijze 
bestuursrechtspraak/Ruimtelijke-ordeningskamer’.

Waar kunt u het Tracébesluit inzien?
Het Tracébesluit A1 Bunschoten – Hoevelaken inclusief bijlagen vindt u op 
www.platformparticipatie.nl. 

Het Tracébesluit inclusief bijlagen ligt van 9 oktober 2014 tot en met 20 november 2014 
ter inzage op de volgende locaties:
- Gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1, Amersfoort;
- Gemeente Bunschoten, Stadsspui 1, Bunschoten-Spakenburg;
- Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht; 
- Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10, Apeldoorn;
- Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Griffioenlaan 2, Utrecht;
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag.

Meer informatie
Voor meer informatie over het project en de inhoud van het Tracébesluit A1 Bunschoten – 
Hoevelaken kunt u terecht op de website van het project: www.rws.nl/verbredingbunschoten-
hoevelaken. Ook kunt u contact opnemen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, 
telefoon 0800 - 8002 (van maandag tot en met zondag van 06.00 uur tot 22.30 uur, gratis)  
of via 08008002@rws.nl. 

Algemene informatie over een beroepschrift en griffierechten vindt u op 
www.platformparticipatie.nl. Met vragen over de procedure kunt u terecht bij de Directie 
Participatie, telefoon 070 - 456 89 99. 
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