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Kennisgeving Ontwerptracébesluit en MER DoorStroomStation Utrecht

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs het ontwerptracébesluit DoorStroom-

Station Utrecht ondertekend. Van 18 december 2014 tot en met 28 januari 2015 ligt het ontwerptracé-

besluit conform de zienswijzenprocedure overeenkomstig de Tracéwet ter inzage. Voor het ontwerp-

tracébesluit is een milieueffectrapport opgesteld dat ook ter inzage ligt. Op grond daarvan kunt u in 

deze periode kennis nemen van en uw zienswijze kenbaar maken over de inhoud van zowel het 

ontwerptracébesluit als het milieueffectrapport.

Overzichtkaartje van de situatie

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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Achtergrondinformatie 

Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei is aanleiding om het spoorwegen-
net voor te bereiden op de toekomst. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor het 
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) opgezet. Onderdeel van PHS is de ombouw van 
Utrecht Centraal naar een DoorStroomStation. Deze ombouw heeft als doel de capaciteit, kwaliteit en 
robuustheid van de railinfrastructuur rond Utrecht Centraal de komende jaren te vergroten.

Het ontwerptracébesluit 

Het project DoorStroomStation Utrecht omvat de volgende belangrijke fysieke aanpassingen:
– De realisatie van twee extra perronsporen 20 en 21 aan weerszijden van perron 8 van station 

Utrecht Centraal.
– De realisatie van een 8ste spoor tussen station Utrecht Centraal en station Utrecht Vaartsche Rijn.
– De realisatie van een keerspoor tussen de sporen 20 en 21.
– Het aanleggen, verleggen en verwijderen van diverse sporen en wissels.
Tevens bevat het ontwerptracébesluit maatregelen om negatieve gevolgen van de fysieke aanpassin-
gen voor de omgeving te voorkomen.

U mag uw mening geven 

U kunt uw zienswijze geven over het plan. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het 
ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport en de overige onderliggende stukken. Het wordt op 
prijs gesteld wanneer u aan kunt geven op welk deel van het plan u reageert en uw zienswijze 
onderbouwt met argumenten.
U kunt, bijvoorbeeld, ingaan op de volgende punten:
– Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerptracébesluit?
– Zijn er zaken of belangen over het hoofd gezien?
– Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, hoe?

Hoe kunt u reageren? 

Van 18 december 2014 tot en met 28 januari 2015 kunt u uw zienswijze geven. Wij ontvangen uw 
zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via het zienswijzenformulier op www.platformparticipatie.nl.
U kunt ons ook schrijven: Directie Participatie, o.v.v. DoorStroomStation Utrecht, Postbus 30316, 2500 
GH Den Haag.
Zodra de schriftelijk ingediende zienswijze is ontvangen, verstuurt de Directie Participatie u een 
schriftelijke ontvangstbevestiging.
Wilt u uw zienswijze mondeling geven?
Dat kan door tijdens kantooruren te bellen naar de Directie Participatie, telefoonnummer 070 – 456 95 
50.
Alleen belanghebbenden die ook een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend kunnen 
later bij het tracébesluit in beroep gaan bij de Raad van State.
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
De door u ingebrachte zienswijze wordt binnen 5 werkdagen onverkort toegevoegd aan de ter inzage 
gelegde stukken bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Waar kunt u de stukken inzien? 

Het ontwerptracébesluit en de onderliggende stukken kunt u tijdens kantooruren inzien op de 
volgende locaties:
– Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Koningskade 4, 2596 AA Den Haag.
– Het stadskantoor van gemeente Utrecht, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht.
– Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht.
– Gemeente Houten, Onderdoor 25, 3995 DW Houten.
– Gemeente Bunnik, Singelpark 1, 3984 NC Odijk.
Let op: Check voor actuele openingstijden tijdens de kerstvakantie de website van de betreffende 
locatie.

Waar vindt u meer informatie? 

Uitgebreide informatie over het ontwerptracébesluit is beschikbaar op www.platformparticipatie.nl/
doorstroomstation-utrecht.
Hier vindt u onder andere alle documenten van het ontwerptracébesluit. Voor meer informatie kunt u 
ook terecht op de website van het project: www.prorail.nl/utrecht.
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Informatiebijeenkomst 

Op diverse data wordt voor belangstellenden een inloopavond georganiseerd. Tijdens deze avond 
kunt u het ontwerptracébesluit inzien en mondeling vragen stellen aan de aanwezige deskundigen.

Inloopavonden:
– Dinsdag 6 januari 2015, 19.00 uur – 21.00 uur

Aristozalen, Brennerbaan 150 Utrecht
– Donderdag 8 januari 2015, 19.00 uur – 21.00 uur

Rehobothkerk, Briljantlaan 6 Utrecht
– Dinsdag 13 januari 2015, 19.00 uur – 21.00 uur

Het Huis, Boorstraat 107 Utrecht
– Donderdag 15 januari 2015, 19.00 uur – 21.00 uur

Majella Centrum, Vleutenseweg 494 Utrecht

Het is een inloopavond, dus u kunt binnenlopen wanneer u wilt. Er wordt geen presentatie gegeven.

Vragen? 

Voor vragen over de procedure en het indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de 
Directie Participatie, telefoonnummer 070 – 456 89 99.
Voor vragen over de inhoud van het ontwerptracébesluit kunt u contact opnemen met de afdeling 
Publiekscontacten van ProRail via 0800 – 7767 245 of het contactformulier op de website invullen 
(www.prorail.nl/contact). Of kijk op www.prorail.nl/utrecht.
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