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Stand van zaken 

• Planning proces 
 

• 95% versie concept programma van eisen en wensen gereed 
 

• Wat ontbreekt er nog? 
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Aansl. Hoevelaken 
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Programma van eisen 

• Voldoen aan de wet 
– Geluid 
– Lucht 

 
• Aansluiting Hoevelaken van/naar Apeldoorn 

 
• Handhaven bestaande kwaliteit 

 
• Minimale aantasting natuur 

 
• A28 zuid ontwerpsnelheid 100 km/u 

 
• Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande elementen 
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Groslijst Rijkswensen 

• Verbeteren verkeersafwikkeling bij afritten 
 

• Uitbreiden capaciteit verzorgingsplaatsen  
 

• Opknappen verzorgingsplaatsen 
 

• Aanleggen vluchtstroken op/onder centraal kunstwerk 
 

• Verbreden vluchtstroken 
 

• Realiseren derde fly-over 
 

• Plaatsen extra route informatiepanelen  
 

• Realiseren calamiteiten doorsteken 
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Vervolgproces BOK 2 

• November 99% versie programma van eisen en wensen 
 

• Februari 2013 bestuurlijk akkoord bestuursovereenkomst 2 
 

• April 2013 getekende overeenkomst 
 

• Voor zomer 2013 start aanbesteding 
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Vervolg participatieproces 

• Heden tot 1 februari via democratisch proces (raden, staten en 
bestuurders) invloed uit oefenen op programma van eisen en wensen 
en beoordelingskader 
 

• Eind november/begin december bijeenkomst over 99 % versie 
programma van eisen en wensen (inclusief geluid en beoordeling) 
 

• November t/m januari per organisatie terugkoppeling van wat er met 
input is gedaan (eis, wens, niet meegenomen) 
 

• Start dialoogfase 2 (aanbestedingsfase) presenteren ideeën aan 
marktpartijen 
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