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Aan 
de voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Binnenhof 4 
2513 AA  DEN HAAG 
  

 

Contactpersoon 

 
Datum 

10 juli 2006 
Ons kenmerk 

DGP/WV/u.06.01283 

Doorkiesnummer 

 
Bijlage(n) 

1 
Uw kenmerk 

- 
Onderwerp 

Voortgangsrapportage Tracéwet 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Graag bied ik u hierbij de eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage tracéwetplichtige 
projecten aan. De rapportage beslaat de periode van september 2005 t/m mei 2006. 
In deze rapportage treft u een overzicht van de voortgang van alle projecten die op dit 
moment een tracéwetprocedure doorlopen, van zowel wegen, als vaarwegen en 
spoorwegen. 
 
De aanleiding voor het uitbrengen van deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage is de 
wijziging in de Tracéwet van 30 november 2005. De voortgang van de projecten 
wordt bekeken door de huidige planning te vergelijken met de planning van het MIT 
2006.  
 
Ik ben blij dat ik u kan melden dat het overgrote deel van de tracéwetprojecten op 
schema ligt. Hoewel 1/3e deel van de projecten procedureel vertragen, met als 
hoofdoorzaak de luchtproblematiek, zal naar verwachting een beperkt deel daarvan 
daadwerkelijk vertraging opleveren bij realisatie. Bij het uitspreken van deze 
verwachting ga ik er van uit dat het ingang gezette spoor bij de luchtproblematiek 
succesvol zal zijn, ondanks de grote risico’s die dat spoor internationaal en nationaal  
nog kent. 
 
Ik onderzoek daarbij alle mogelijkheden om vertragingen tot een minimum te 
beperken. Er moet daarbij wel rekening worden gehouden met het feit dat tijdens het 
proces van planvorming zaken kunnen wijzigen waardoor de plannen vertragen 
(bijvoorbeeld aanpassen besluiten naar aanleiding van inspraak). 
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Dit is de eerste keer dat u over alle tracéwetplichtige projecten gezamenlijk wordt 
geïnformeerd in plaats van de uitstelbrieven per project. Ik ben benieuwd naar uw 
reactie op deze eerste rapportage. 
 
De volgende voortgangsrapportage zal, in lijn met de reguliere begrotingscyclus, in 
het najaar van 2006 samen met de begroting 2007 en het MIT-projectenboek 
verschijnen. 
 
Hoogachtend, 
 
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
 
 
 
 
 
Karla Peijs 


