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Tracébesluit A13A16 wordt 
 deze maand genomen,  

 
Is er nog een laatste kans 
op een betere inpassing ?  
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Proces planuitwerking sinds 2013  

• Mei 2013       Minister stelt variant voor uitwerking vast 
 

• Eind  2013       Start uitwerking tot een Ontwerp Tracébesluit 
         - Oprichting Gebiedstafels 
 

• 2014       Uitwerking en overleg met Gebiedstafels 
         - Vormgevings- en inrichtingsplan (VIP) 
   

• Begin 2015        Adviezen van de Gebiedstafels 
 

• Tot sept. 2015   Voortgezette discussie over adviezen 
          - Raadscommissie / Gemeenteraad 
            - Opnieuw overleg Wethouder Minister 
 

• Okt  2015        Ontwerp Tracébesluit ter visie  
          - Zienswijzen ingediend 
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Wat heeft de discussie in 2015 opgeleverd 

In het OTB opgenomen  
 
• Tunnel in Lage Bergse Bos wordt half verdiept aangelegd 

  - steekt 4m boven maaiveld uit i.p.v. 8m 
    

• Tunnelmond in Terbregseveld schuift 100m op 
  - nu 200m vanaf de Rotte  
 

• Recreaduct van 8 m naar 16m breed   
       

Aanvullende maatregelen van de gemeente 
   
• Saldo nul maatregelen  

  - hogere geluidschermen 
  - geluidsarm asfalt   
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Schetsontwerp Recreatieschap Rottemeren 
             06-11-2014 







Advieskaart oplossingen Terbregseveld 



50m vanaf de Rotte 



100m vanaf de Rotte 



200m vanaf de Rotte 





Wat heeft de discussie in 2015 niet opgeleverd 

• Tunnel in Lage Bergse Bos volledig ondergronds 
       

• Tunnelmond in Terbregseveld 600m verder verschuiven  
  door overkapping van de weg tot Rooseveltweg 
   

• Saneren huidige geluidbelastingen bij Terbregseplein 
   
• Verlagen tracé tussen Grindweg en AVOlaan  

 
• Ontsluitingsweg bedrijven Schiebroek aan noordzijde A13/A16 

 
• Verlagen aansluiting N471  
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Is er nog een laatste kans op een betere 
inpassing ?  

Raad van State 
 
• Eind Aug 2016 Publicatie Tracébesluit  

   - Tevens publicatie reacties op zienswijzen 
   - Beroep bij Raad van State mogelijk 
 

• 1e kwartaal 2017  Uitspraak Raad van State 
 

• De Raad van State toetst alleen of de procedure volgens de 
regels is gevolgd 

- Kans voor zienswijzen Natuur en Milieufederatie ZH 
- Beoordeling inpassing is verantwoordelijkheid minister 
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Is er nog een laatste kans op een betere 
inpassing ?  

Tweede Kamer 
 
De Tweede Kamer kan de minister vragen stellen over het 
participatieproces, hoe met de voorstellen van de omgeving is 
omgegaan en vragen daar opnieuw serieus naar te kijken 
 
Actiegroep Saldo 010 heeft hiervoor op 23 juni  
de Kamercommissie I&M aandacht gevraagd met 
aanbieding van een manifest en een ludieke  
actie met een ter plaatse gemaakt kunstwerk  
 
Effect is nog onzeker  
 _____________________________________________________________________ 

                           Platform RegioparkRottemeren – A13/A16 









Planning  vanaf  OTB  

• Okt  2015    Ontwerp Tracébesluit ter visie  
     - Zienswijzen ingediend 
     

• Eind Aug 2016 Publicatie Tracébesluit  
   - Tevens publicatie reacties op zienswijzen 
   - Beroep bij Raad van State mogelijk 
 

• Eind 2016   Start aanbestedingsprocedure 
 

• 1e kwartaal 2017  Uitspraak Raad van State 
 

• Eind 2018   Start aanleg 
 

• 2023  Openstelling  
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