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De Startnotitie
De Tracéwetprocedure en inspraak

De beslissing om een rijksweg aan te leggen of te vernieuwen, wordt niet van de ene op
de andere dag genomen. Ook de uitbreiding en verbetering van spoor- en vaarwegen in
Nederland worden lang van tevoren gepland. Voordat daadwerkelijk met deze werkzaamheden kan worden begonnen, moeten allerlei wettelijke procedures worden gevolgd. Tot de
vaste onderdelen behoren een studie naar het waarom en hoe?' van deze infrastructurele
projecten én de inspraak over deze studie. Deze brochure vertelt u daar meer over.

De spelregels voor de besluitvorming over de uitvoering van infrastructurele projecten zijn
in drie wetten vastgelegd: de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. Samen vormen zij de zogenoemde Tracéwetprocedure'. De minister van Verkeer en
Waterstaat is samen met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer verantwoordelijk voor een goede toepassing van de spelregels. Zij nemen ook
de belangrijke besluiten binnen de Tracéwetprocedure. Voor de leesbaarheid wordt in deze
brochure echter over de minister gesproken.

De eerste stap in de Tracéwetprocedure is het verschijnen van de zogeheten Startnotitie.
in deze brochure leest u wat een Startnotitie is en hoe u op een Startnotitie kunt inspreken.
Op de achterzijde staat een beknopte omschrijving van de gehele Tracéwetprocedure.

Als er plannen voor een nieuwe hoofd-, spoor- of vaarweg worden gemaakt, is niet meteen
bekend hoe die weg precies komt te lopen. Sterker nog: het is niet eens bekend of die weg
er werkelijk komt. Daar is onderzoek voor nodig.

Met het uitbrengen van een Startnotitie maakt de minister bekend dat een studie zal worden
gestart naar de aanleg van, bijvoorbeeld, een nieuwe snelweg. De Startnotitie zet de achtergronden en uitgangspunten van het project op een rij en beschrijft de onderzoeksvragen.
De notitie bespreekt bovendien een aantal mogelijke oplossingen en geeft aan op welke
(milieu)effecten deze oplossingen worden onderzocht.

De Startnotitie is dus het vertrekpunt van de studie. De uitkomst van deze studie moet in
een later stadium leiden tot de beste oplossing voor het (verkeers)probleem.

Na het verschijnen van de Startnotitie krijgt u de gelegenheid te reageren op de opzet
en inhoud van de voorgenomen studie. Daarbij gaat het om de vraag wat volgens u moet
worden onderzocht om zicht te l<rijgen op de beste oplossing van het bestaande probleem.
Worden bij de studie dingen over het hoofd gezien? Wat mag beslist niet worden vergeten
in het onderzoek? Of heeft u misschien een andere oplossing in gedachten, die nog niet in
de Startnotitie staat? Ook kunt u in uw inspraakreactie aangeven of er naar uw oordeel wel
sprake is van een probleem. Uw inspraakreactie kan leiden tot aanpassing van de voorgestelde oplossingen en uitbreiding van de te onderzoeken (milieu)effecten. Door in te
spreken draagt u bij aan een verantwoorde besluitvorming.

Het gaat op dit moment dus niet om de vraag welke oplossing de minister moet kiezen of
welke oplossing uw voorkeur heeft. De Startnotitie geeft bovendien geen inzicht in de
eventuele gevolgen van het project voor u en uw directe omgeving. Dit alles komt later pas
aan de orde.

Het verschijnen van een Startnotitie wordt door middel van een advertentie in verschillende
kranten bekendgemaakt De Startnotitie ligt in ieder geval vier weken ter inzage op openbare
locaties in de betreffende regio, bijvoorbeeld in het gemeentehuis of de bibliotheek.
Gedurende deze periode kunt u schriftelijk reageren.

De gemiddelde duur van de Tracéwetprocedure
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Deze brochure is een uitgave van het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat in de reeks 'De Tracéwetprocedure en inspraak'.
Aan de Inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

U stuurt uw reactie naar het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat. Het Inspraakpunt zorgt
voor een zorgvuldige behandeling van uw inspraakreactie. Zodra die is geregistreerd, krijgt
u een bericht van ontvangst. Na afloop van de inspraaktermijn l<rijgt u nogmaals een brief
van het Inspraakpunt, waarin staat hoeveel reacties in totaal zijn ontvangen en waar en
wanneer u deze kunt inzien. In die brief leest u tevens wanneer u een antwoord op uw
inspraakreactie kunt verwachten en wat de volgende stap in de besluitvorming is.

Zo spoedig mogelijk na afloop van de inspraaktermijn verzamelt het Inspraakpunt alle
reacties op de Startnotitie in de bundel Resultaten van de inspraak. Deze bundel kunt u
inzien op dezelfde locaties waar eerder de Startnotitie ter inzage is gelegd.

Het Inspraakpunt stelt de minister en de bij het project betrokken ambtenaren op de hoogte
van alle inspraakreacties. Bovendien wordt uw inspraakreactie naar de Commissie voor de
m.e.r. (milieu-effectrapportage) gestuurd. Deze commissie van onafhankelijke milieudeskundigen adviseert de minister over de inhoudelijke opzet van het onderzoek.

Mede op basis van de inspraakreacties en het advies van de Commissie voor de m.e.r. stelt
de minister de Richtlijnen vast. Daarin is vastgelegd aan welke eisen het onderzoek moet
voldoen. Het antwoord op uw inspraakreactie wordt doorgaans opgenomen in de bijlagen bij
de Richtlijnen. Hierin kunt u lezen of uw reactie tot aanpassingen of uitbreidingen heeft
geleid.

Om u zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van de Startnotitie, organiseren de
projectmedewerkers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat meestal een of meer
informatie-bijeenkomsten. U kunt hier zowel terecht voor algemene informatie als voor het
stellen van specifieke vragen. In veel gevallen verspreidt de projectorganisatie ook schriftelijk
informatiemateriaal over de plannen, zoals een nieuwsbrief of een samenvattende brochure.

Wilt u niet wachten tot een informatiebijeenkomst of bent u niet in de gelegenheid een
dergelijke bijeenkomst bij te wonen, dan kunt u contact opnemen met de projectorganisatie.
Het adres staat vermeld in de Startnotitie en in de advertentie. Voor inlichtingen over de
inspraal<procedure kunt u zich wenden tot het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat.
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Na inspraak op de Startnotitie en het vaststellen van de Richtlijnen onderzoekt de projectorganisatie verschillende oplossingsvarianten en hun effecten op de omgeving. Dit onderzoek
neemt vaak geruime tijd in beslag 1 â 2 jaar is gebruikelijk. De uiteindelijke onderzoeksresultaten worden beschreven in een Trajectnota/MER (Milieu-Effectrapport).

De Trajectnota/MER kunt u in ieder geval gedurende acht weken inzien in gemeentehuizen
en openbare bibliotheken in de betreffende regio. in deze periode heeft u de mogelijkheid
schriftelijk en/of mondeling te reageren. U kunt zich met name uitspreken over de
voorgestelde alternatieven: welk alternatief zou de minister volgens u moeten kiezen?

Vervolgens bepaalt de minister mede op basis van de inspraak een Standpunt over het
alternatief dat de voorkeur verdient. Dit Standpunt wordt door de projectorganisatie
uitgewerkt in het Ontwerp-Tracébesluit. Het Ontwerp-Tracébesluit bevat een gedetailleerde
uitwerking van de inpassing van het voorkeursalternatief.

Ook over de inhoud van het Ontwerp-Tracébesluit kunt u uw zienswijze kenbaar maken.
U heeft in ieder geval vier weken de tijd om te reageren. Dit kunt u zowel mondeling als
schriftelijk doen. Het gaat hierbij vooral om de vraag of u kunt instemmen met de
gepresenteerde inpassing van het voorkeursalternatief.

Nadat de minister kennis heeft genomen van de inspraak stelt de minister het Tracébesluit
vast. Dit betekent dat er dat moment definitief een besluit is genomen over de gekozen
oplossing en de uitgewerkte inpassing.

Tot zes weken na publicatie van het Tracébesluit is het mogelijk beroep in te stellen bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep kan betrekking hebben op
de inhoud van het Tracébesluit en/of op de gevolgde besluitvormingsprocedure.

