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Toelichting op de wijzigingen
Opgave De groei van het verkeer leidt op
termijn tot verkeersafwikkelingsproblemen
op de driehoek van autosnelwegen A27/A1/
A28 en het daarop aansluitend onderliggend
wegennet.
Oplossing De planstudie A1/A28 Knooppunt
Hoevelaken heeft betrekking op zowel het
hoofdwegennet als het onderliggend
wegennet en is onderdeel van de regionale
pakketstudie driehoek Utrecht-Hilversum
Amersfoort. In de pakketstudie is aandacht
voor diverse modaliteiten en thema’s (OV,
fiets, auto, prijsbeleid, mobiliteitsmanagement). Naast de planstudie A1/A28 knooppunt Hoevelaken maken ook de planstudies
A28 Utrecht-Amersfoort en A27/A1 Utrecht
-knooppunt Eemnes-Amersfoort deel uit van
de pakketstudie.
Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT najaar
2009 is het volgende voorkeursalternatief
afgesproken: het alternatief Verbreden
aangevuld met de kansrijke elementen uit het
alternatief Sorteren. Verbreden bestaat uit het
aanleggen van extra capaciteit op de wegen
die naar het knooppunt leiden én aanpassingen aan het knooppunt Hoevelaken. Bij
Sorteren wordt gekeken naar het splitsen van
doorgaand en lokaal verkeer.

Financiën
Beschikbaar rijksbudget: € 676 mln.

2008: het project is nieuw in de
planstudiefase.

Politiek/bestuurlijk Op 13 november 2006 is
een bestuursovereenkomst gesloten tussen
Rijk en regio Utrecht (Partijen) waarin
afspraken zijn gemaakt over de aanpak van de
pakketstudies. In de bestuursovereenkomst is
vastgelegd dat voor de Driehoek UtrechtHilversum-Amersfoort een pakket van
indicatief minimaal € 0,8 mld en maximaal
€ 1,4 mld op het terrein van het hoofdwegennet en indicatief minimaal € 31 mln en
maximaal € 55 mln op het terrein van het
onderliggend wegennet benodigd is.
In het bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2011
is afgesproken dat ingezet wordt op
vervlechting van de verdere tracé-uitwerking
en de aanbesteding van de realisatie waarbij
een pakket van Eisen en Wensen uitgangspunt is. Dit pakket zal worden vastgelegd in
een bestuursovereenkomst.

2010: projectblad Driehoek UtrechtHilversum-Amersfoort gesplitst in A27/A1
Utrecht-knooppunt Eemnes-Amersfoort,
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken en A28
Utrecht-Amersfoort.
2011: tijdens het bestuurlijk overleg MIRT
najaar 2009 is een afspraak gemaakt om
in het najaar van 2010 te komen tot een
voorkeursvariant die bestaat uit het
alternatief Verbreden, aangevuld met
elementen van het alternatief Sorteren.
2012: tijdens het bestuurlijk overleg MIRT
voorjaar 2011 is afgesproken de tracéuitwerking en de aanbesteding van de
realisatie te vervlechten en een pakket van
Eisen en Wensen in een bestuursovereenkomst vast te leggen.

Uitvoering In 2011/2012 wordt een PPC
uitgevoerd.
File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan
het oplossen van de knelpunten 8, 13 en 23
uit de File Top 50.

Planning
Tracébesluit: 2013
Start realisatie: 2016
Openstelling: 2020
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