
From: Dronkert, drs. P.J. (Pieter) - DGB  
Sent: Thursday, January 16, 2014 6:44 PM 
To: mailto:jan.lobeek@xs4all.nl  
Subject: Knp Hoevelaken en CHW 
  
Meneer Lobeek, 

Ik heb u vanmorgen door de telefoon beloofd dat ik u nog een mail zou sturen over de 
opname van het project Knooppunt Hoevelaken in bijlage II van de Crisis en Herstelwet. 
Het grootste deel van de CHW is al van toepassing op het project Knooppunt 
Hoevelaken. Het project maakt namelijk al onderdeel uit van bijlage I van de CHW (dat 
geldt voor alle projecten die een Trac’ewet-procedure doorlopen). Dat betekent onder 
meer dat provincies en gemeenten niet tegen het TB in beroep kunnen. Daar verandert 
de huidige opname in bijlage II van de CHW dus niets aan.  

Voor de projecten die in bijlage II van de CHW staan, gelden enkele vrijstellingen op de 
MER-regels. Onder meer vervalt de verplichting tot het maken van een MMA. Het is voor 
het project Knp Hoevelaken niet zinvol om een MMA te maken, omdat in het huidige 
vervlechtingsproces een winnende aanbieding uit de aanbesteding wordt uitgewerkt tot 
(O)TB. Voor een eventueel daarna nog op te stellen MMA kan dan dus niet meer gekozen 
worden. Overigens sluit dit ook aan op de veranderende MER-regels: in nieuw op te 
starten procedures is de verplichting tot het maken van een MMA vervallen.  

Via onderstaande link komt in in de wettenbank bij de tekst van de CHW. In Hfdst 1, 
afdeling 1 wordt uitgelegd welke delen van de CHW op welke projecten van toepassing 
zijn. In afdeling 2 van Hfdst 1 staat welke regels van toepassing zijn op de projecten die 
genoemd worden in bijlage I van de wet (en dus al van toepassing zijn op het project 
Knp Hoevelaken). In Hfdst 1, afdeling 3 staan de regels die van toepassing zijn op de 
projecten die genoemd zijn in bijlage II van de CHW. Dit zijn de regels die via de nu 
doorlopen procedure van toepassing worden op Knooppunt Hoevelaken.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027431/geldigheidsdatum_16-01-
2014#Hoofdstuk1_Afdeling1_Artikel11  

Ik zou ook nog opzoeken naar welk mailadres u uw elektronische zienswijze kunt 
opsturen. Ik heb dat zo snel niet kunnen achterhalen. Als u het naar mij mailt, zorg ik 
dat het bij de juiste personen binnen het departement terecht komt. 

Met vriendelijke groet, 

Pieter Dronkert  
Ministerie van Infrastructuur & Milieu  
Directoraat-Generaal Bereikbaarheid  
Directie Wegen en Verkeersveiligheid  
Afdeling Aanleg Weginfrastructuur 
Wegenprojecten regio Utrecht  
tel 1394 / 06 46 44 45 23    
Plesmanweg Den Haag  

Alles over Infraprojecten:  
http://mirt2014.mirtprojectenboek.nl/   
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