STATENBRIEF
Onderwerp: Stand van zaken knooppunt Hoevelaken
Doel van deze brief:
Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:
te besluiten conform het ontwerpbesluit.
over de inhoud van deze brief te overleggen.
de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht).
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Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)
Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang van het project A28/A1 knooppunt
Hoevelaken. Ons college is akkoord gegaan met enkele wijzigingen in de bestuursovereenkomst
(BOK2) inzake de samenwerking en besluitvorming tussen het Rijk, de provincie Utrecht en
Gelderland en de gemeente Nijkerk en Amersfoort ten behoeve van het project. Deze
wijzigingen hebben geen directe betrekking op de Gelderse wensen die in het project zijn
meegenomen.
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Aanleiding
Het knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de filetop-25. Rijkswaterstaat gaat daarom
het knooppunt Hoevelaken aanpakken in samenwerking met de overheden uit de regio. De A1
tussen Bunschoten en Barneveld, en de A28 tussen Nijkerk en Leusden zullen worden verbreed.
Ook het knooppunt zelf wordt aangepast.
In uw Statenvergadering van 20 maart 2013 heeft u conform ons Statenvoorstel besloten een
financiële bijdrage van ¼7,25 miljoen aan de reconstructie van knooppunt Hoevelaken
beschikbaar te stellen (PS2013-191). Deze bijdrage wordt besteed aan de verbetering van de
bereikbaarheid van station Hoevelaken en de aansluiting Hoevelaken in de richting van
Amsterdam (dit zijn "gekochte" wensen, die deel uitmaken van de basisscope) en aan
geluidswerende voorzieningen in Nijkerk. De geluidswerende voorziening in Nijkerk is een wens
waarvan na aanbesteding duidelijk wordt of zij wordt uitgevoerd. Destijds is hiertoe besloten om
budgettaire redenen, het kopen van de geluidswens Nijkerk is vele malen duurder dan het
inbrengen van de wens.
Op 20 juni 2013 zijn de afspraken inzake de aanpak van knooppunt Hoevelaken tussen het Rijk,
de provincies Gelderland en Utrecht en de gemeenten Nijkerk en Amersfoort vastgelegd in een
bestuursovereenkomst (BOK2, PS2013-458).
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Bestaand beleid c.q. kader
In het voorjaar van 2014 start de aanbesteding voor het project. In deze fase werkt
Rijkswaterstaat toe naar een keuze voor een marktpartij die het project mag uitvoeren. Hiervoor
is het Programma van Eisen en het Regionale Programma van Wensen (zoals opgenomen in
BOK2) vertaald in aanbestedingsdocumenten. Door middel van een regionale toets is
geverifieerd dat de eisen en criteria hierin juist zijn verwerkt.

Inlichtingen bij mw. A. Henselmans, telnr. (026) 359 86 21
e-mailadres: post@gelderland.nl
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Argumenten/afwegingen/risico's
Bij de uitwerking van BOK2 zijn enkele wijzigingen aangebracht waarover wij u graag
informeren. Deze wijzigingen hebben geen directe betrekking op de Gelderse wensen die in het
project zijn meegenomen.
Wijziging contourlijn
In BOK2 is op de Ruimtelijke Contourenkaart aangegeven binnen welke fysieke
oplossingsruimte de wegverbredingen moeten worden gerealiseerd. De contourlijn is, op basis
van voortschrijdend inzicht, op een aantal locaties geoptimaliseerd. In enkele gevallen zijn de
contouren ruimer geworden om daarmee mogelijk te maken dat wensen beter kunnen worden
vervuld. Dit betreffen echter geen aanpassingen op Gelders grondgebied. In andere gevallen zijn
de contouren krapper geworden om bijvoorbeeld bestaande objecten te ontzien.
Kopen geluidsreductie Amersfoort en Utrecht
In het Regionale Programma van Wensen was een wens voor geluidsreductie voor 10 miljoen
opgenomen, ingebracht door de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht. Onlangs zijn de
projectpartners overeengekomen dat dit pakket voor een bedrag van 7,2 miljoen euro door de
gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht kan worden 'gekocht' en wordt opgenomen in de
basisscope van het project. Hiermee wordt zeker gesteld dat de geluidsoverlast langs de
rijkswegen in Amersfoort aangepakt wordt. Het resterende bedrag blijft beschikbaar voor
maatwerk geluidsreductie en als reserve voor eventuele aanvullende maatregelen als bij de
aanbesteding blijkt dat er nog schrijnende gevallen zijn.
Andere regiopartijen worden hierdoor niet benadeeld, er ontstaat meer ruimte binnen het budget
voor regiowensen.
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Financiële consequenties
Niet van toepassing
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Proces en evaluatie
De aanbestedingsfase kent een aantal stappen, Rijkswaterstaat begint met een aankondiging
waarbij belangstellende marktpartijen zich kunnen melden. Marktpartijen die voldoen aan de
criteria, mogen een plan van aanpak indienen, de eerste fase dialoog. In het plan van aanpak
geven marktpartijen aan hoe zij het project op tijd, binnen het budget kunnen realiseren en hoe
ze omgaan met omgevingspartijen. De drie gegadigden met het kwalitatief beste plan gaan door
naar de tweede fase dialoog.
De tweede fase dialoog heeft tot doel om de gezamenlijke vraag, zoals Rijkswaterstaat die in het
aanbestedingsdossier heeft geformuleerd, te verduidelijken en waar nodig aan te scherpen of te
verruimen om een betere aanbieding te kunnen krijgen. In deze fase zijn ook bijeenkomsten
waarbij regionale belangenpartijen hun ideeën en mogelijk oplossingen mogen delen met de
geselecteerde marktpartijen.
Na de dialoog volgt de inschrijvingsfase. De drie gegadigden krijgen dan twee maanden de tijd
om hun aanbieding af te ronden en in te dienen. Aansluitend is de beoordeling van de
aanbiedingen en wordt het werk gegund aan een van de gegadigden. Gegund wordt op basis
van: wensvervulling, procesaanpak, hinder en duurzaamheid. Medio 2015 kan het werk worden
gegund en start de planuitwerkingsfase.
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Daarna volgen op hoofdlijnen onderstaande stappen:
2016: Voorkeursvariant vastgesteld;
2017: Ontwerp-tracébesluit en MER vastgesteld;
2018: Tracébesluit vastgesteld;
2019: Start uitvoering;
2022: Openstelling.
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