Rijksoverheid

Kennisgeving voornemen en Notitie Reikwijdte
en Detailniveau A7/A8 Amsterdam – Hoorn
Van vrijdag 30 oktober tot en met 10 december 2020 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen voor het project A7/A8
Amsterdam – Hoorn. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. In deze kennisgeving leest u hoe u uw zienswijze kunt indienen.
De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn staat onder druk. Uit onderzoek blijkt dat de filedruk hier na 2020 fors zal toenemen. De minister van Infrastructuur en
Waterstaat heeft daarom in 2015 besloten onderzoek te doen naar maatregelen die na 2020 de bereikbaarheid in het gebied tussen Hoorn en Amsterdam kunnen verbeteren.
Eind 2019 is met de resultaten van dit onderzoek de structuurvisie Corridor Amsterdam – Hoorn vastgesteld. In de structuurvisie staat welke maatregelen de voorkeur hebben om
verder te worden uitgewerkt. Het gaat hierbij om maatregelen om de bereikbaarheid via de fiets, per spoor, via carpoolplaatsen en via een werkgeversaanpak te verbeteren.
Voor het traject A7/A8 Amsterdam – Hoorn gaat het specifiek om extra rijstroken op de A8 en op de A7 bij Purmerend en Hoorn, het ombouwen van het knooppunt Zaandam en
het openstellen van de beide reservestroken in de Coentunnels. Voor die maatregelen worden de effecten op het milieu en de omgeving verder onderzocht. De Notitie Reikwijdte en
Detailniveau beschrijft wat er precies moet worden onderzocht (reikwijdte) en hoe diepgaand (detailniveau) het onderzoek moet zijn. De resultaten hiervan worden opgenomen
in een milieueffectrapport. Dit rapport wordt later gebruikt bij het vaststellen van een (ontwerp)tracébesluit.

UW ZIENSWIJZE IS WELKOM
Een zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.
Digitaal
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via:
www.platformparticipatie.nl/A7-A8AH.
Mondeling
Telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnumer 070 456 89 99.
Per post
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
o.v.v. A7/A8 Amsterdam – Hoorn
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
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PUBLIEKSPARTICIPATIE
Het projectteam staat open voor inbreng vanuit omgevingspartijen over wensen en
randvoorwaarden. Op een aantal momenten vindt consultatie plaats over de verdere
uitwerking van het ontwerp, de vormgeving en de inpassing. Hierover wordt te zijner tijd via
diverse kanalen gecommuniceerd. Zie ook de website www.rijkswaterstaat.nl/projecta7a8.
Wat willen we nu graag van u weten?
U kunt uw zienswijze geven over de hele NRD. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in
de beantwoording van de volgende vragen:
- Wat mag volgens u niet worden vergeten bij het onderzoek naar de effecten op de omgeving
van de A7/A8?
- Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces?
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STUKKEN BEKIJKEN?
Alle documenten staan vanaf donderdag 30 oktober 2020 op:
www.platformparticipatie.nl/A7-A8AH. Op papier kunt u de stukken van vrijdag
30 oktober tot en met 10 december 2020 bekijken bij:
- Rijkswaterstaat WNN, Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem, telefoon 023 530 13 01.
- Gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, telefoon 0229 25 22 00.
- Gemeente Oostzaan, Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan, telefoon 075 651 21 00.
- Gemeente Amsterdam, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam, telefoon 06 10 36 81 76.
LET OP: In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19
kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat u een afspraak moet
maken als u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee. Neem vooraf telefonisch
contact op met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.

VERVOLG
Aan de wettelijke adviseurs en de bestuurlijke partners wordt advies gevraagd
over de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek.
Na sluiting van de zienswijzentermijn worden alle binnengekomen zienswijzen
zorgvuldig bekeken.
De zienswijzen en de adviezen worden betrokken bij de opstelling van
het milieueffectrapport en de verdere ontwikkeling van het project A7/A8
Amsterdam – Hoorn.
Alle ingediende zienswijzen worden beantwoord in een reactienota.
De indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.
INFORMATIE
Meer informatie op: www.platformparticipatie.nl/A7-A8AH.
Vragen over het project? Mail naar A7A8@rws.nl.
Vragen over de procedure? Bel via telefoonnummer 070 456 89 99,
directie Participatie van het ministerie van IenW.

