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TracébesluitI

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Tracéwet stel ik, minister van Infrastructuur en Milieu, het Tracébesluit Zuidasdok 
(wijziging 2016) vast.

Het betreft een wijziging van ondergeschikte aard van het Tracébesluit Zuidasdok, zoals vastgesteld op 18 maart 2016.

Dit Tracébesluit bestaat uit deze besluittekst (I). Bij het Tracébesluit hoort een toelichting met twee bijlagen (II).  
Deze toelichting met bijlagen maakt geen onderdeel uit van het Tracébesluit. 

Dit Tracébesluit wijzigt het Tracébesluit Zuidasdok alleen op de hierna in artikel 1 beschreven punten. Voor het overige blijft 
het bepaalde in het Tracébesluit Zuidasdok onverminderd van kracht. 

Artikel 1. Geluidmaatregelen bestaande Schinkelbrug

1.  Het bepaalde in artikel 9, zesde lid, onderdeel c van de besluittekst van het Tracébesluit Zuidasdok wordt opgenomen 
als artikel 9, zesde lid, onderdeel d.

2.  Artikel 9, zesde lid, onderdeel c van de besluittekst van het Tracébesluit Zuidasdok komt te luiden:

  c.   in de oostelijke zijwand onder het beweegbare brugdeel worden absorberende resonatoren gerealiseerd met een  
volume van in totaal circa 50 m³;

Artikel 2. Slotbepaling

Dit Tracébesluit wordt aangehaald als: Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016).
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Beroepsmogelijkheid

Tegen het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016) hebben belanghebbenden de mogelijkheid om in beroep te gaan. Indien 
iemand ten gevolge van de wijzigingen in het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016) in zijn belangen wordt geraakt, kan 
diegene beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien belanghebbenden reeds beroep hebben ingesteld tegen het Tracébesluit Zuidasdok,  zoals vastgesteld op 18 maart 
2016, dan bepaalt de wet (artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht) dat dat beroep geacht wordt mede te 
zijn ingesteld tegen het nieuwe besluit, tenzij het gewijzigde besluit aan het beroep geheel tegemoet komt. Dat betekent 
dat diegenen die beroep hebben ingesteld en ook bezwaren hebben tegen dit wijzigingsbesluit, niet opnieuw beroep 
hoeven in te stellen. Dit Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016) is tevens toegezonden aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Termijn

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na die waarop dit tracébesluit is 
bekendgemaakt. De locaties van de terinzagelegging en de beroepstermijn worden bekend gemaakt via advertenties in de 
digitale Staatscourant en in enkele dagbladen en huis-aan-huisbladen.

Terinzagelegging

Het Tracébesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tijdens reguliere openingstijden ter inzage op de 
volgende plaatsen:
• het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Koningskade 4, Den Haag;
• het voorlichtingsloket van het Stadhuis Amsterdam, Amstel 1, Amsterdam;
• Stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam;
• Stadsdeel Nieuw-West, Osdorpplein 1000, Amsterdam. 

Ook kunnen de stukken worden geraadpleegd op de volgende websites:
• www.platformparticipatie.nl/zuidasdok;
• www.amsterdam.nl/zuidas/zuidasdok.

Beroep
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Over het indienen van een beroepschrift

Een beroepschrift moet worden ingediend bij:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
• de gronden (redenen) van het beroep, waarbij wordt verwezen naar hetgeen hierna is vermeld over het van toepassing 

zijn van de Crisis- en herstelwet.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (https://digitaalloket.raadvanstate.nl). Digitaal beroep instellen is uitsluitend mogelijk voor burgers.

Voor de behandeling van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 
Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke zijn
beroepsgronden zijn. Indien niet binnen de beroepstermijn van zes weken
beroepsgronden worden ingediend, wordt het beroepschrift in beginsel niet
ontvankelijk verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen deze
gronden niet meer worden aangevuld.

Voorlopige voorziening

Indien een beroepschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De Voorzieningenrechter kan een voorlopige 
voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

De hiervoor genoemde eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen, zijn van overeenkomstige toepassing op een 
verzoek om een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift overlegt daarbij een afschrift van het beroep-
schrift. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.
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