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Agenda 11 mei 2011

1. Terugblik

2. Ontwikkelingen, huidige stand van zaken

3. Marktbenadering

4. Vervolgproces
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1. Knooppunt Hoevelaken

• Planstudie: 2008-2013

• Realisatie: 2016-2020

• Programma VERDER

• Raakvlak: A28 spoedaanpak
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2. Ontwikkelingen na oktober 2010

• Referentieontwerp verder uitgewerkt

• Kosten voor referentieontwerp geraamd op € 1100 mln. Te hoog 
t.o.v. beschikbaar budget (€ 800 mln) 

• Versobering noodzakelijk! 

• Besloten tot vroegtijdige marktbenadering
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3. Marktbenadering

• Markt eerder bij project betrekken

• Vraag aan markt: 

– Binnen budget realiseren van minimumpakket (Programma van 
Eisen) en zoveel mogelijk wensen (Programma van Wensen)

– Uitvoeringstermijn: voor 2020 gereed!
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Gevolgen

• Eerst aanbiedingen van marktpartijen, daarna verdere planprocedure 
(Ontwerp) Tracé Besluit / Milieu Effect Rapportage

• Later dan oorspronkelijk gepland voorkeursvariant en start (Ontwerp) 
Tracé Besluit / Milieu Effect Rapportage

• Komende periode proces vormgeven om tot marktbenadering te 
komen
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4. Vervolgproces

• Traject met regionale overheden gestart om te kijken naar 
versoberings- en inpassingsmogelijkheden

• Varianten/ideeën van andere belanghebbenden zoals SHB&L zijn 
nader uitgewerkt en globaal vergeleken met het referentieontwerp
voor de aspecten lucht, geluid en kosten

• Komende tijd met omgeving Programma van Eisen en Programma 
van Wensen bepalen. Onderdeel hiervan is, bepalen hoe het 
referentieontwerp en de aanvullende varianten en ideeën 
meegenomen worden bij de marktbenadering
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Vraagstuk

• Hoe zou u betrokken willen worden bij vervolgproces?



Nieuw proces project knooppunt Hoevelaken 
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Opmerkingen flap mbt betrokkenheid bij vroegtijdige marktbenadering 
 

• Echte betrokkenheid niet vrijblijvend. Participatie op basis van coöperatie. 
 

• Rol definiëren met bevoegdheden en mandaten 
 

• Heldere afspraak maken over procentuele verdeling tussen leefbaarheid 
en techniek 

 

• Geef meer openheid in de gegevens die achter het ontwerp liggen 
 

• Betrokkenheid bij keuze/beoordeling aanbiedingen marktpartij 
 

• Communiceer elke stap die RWS zet 
 
 
Volgende bijeenkomst na de zomer 
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