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De gemeente Barneveld en Regio Foodvafley hebben de afgelopen jaren - samen met de provincie 
Gelderland, Transport & Logistiek Nederland (TLN), VNO-NCW Midden-Nederland, evofenedex - 
aandacht gevraagd voor de aanpak van de aansluiting A 1/A30. Wij informeren u over de MIRT 
systematiek, de uitkomst van het MIRT Onderzoek, de beslissing van de minister en het vervolg. 

De A1 is van (inter)nationaal belang 
De A1 is een van de belangrijkste internationale achterlandverbindingen (onderdeel van het trans 
Europese transportnetwerk) van Nederland. Het verbindt belangrijke mainport functies als Schiphol en 
de Rotterdamse haven met zowel nationale als internationale bestemmingen. Het is daarom een weg 
met een groot nationaal als internationaal belang voor het Rijk. De A1/A30 is tevens een belangrijke 
schakel voor verkeer tussen Oost-Nederland/Regio Foodvalley en UtrechURegio Amersfoort. Kennis 
en innovatie rondom Agro en Food zijn stuwende krachten van de economie van dit gebied rondom de 
A1/A30. De regio Foodvalley is een van de gebieden in Oost-Nederland met concentratie van op!;la 
ven van nationaal belang (SVIR) . 

. · .. Bereikbaarheidsopgave 
· Het toenemende verkeersaanbod en de toenemende congestie hebben als effect dat de doorstroming 
op de A1 en de bereikbaarheid van de A30 vanaf de A1 verslechtert en vice versa. De A1/A30 is een 
aansluiting tussen twee snelwegen die echter nooit als zodanig is vormgegeven. Daarmee neemt de 
bereikbaarheid van economisch belangrijke locaties ook af. In de meest recente NMCA 2017 staat de 
A1 tussen Barneveld en Apeldoorn als knelpunt in de top 50. Voor de file top 50 van de ANWB stond 
dit knelpunt op de A1-A30 in 2017 op plek 5 en in 2018 op plek 2. 

MIRT-onderzoek 
In de zomer van 2018 is het MIRT-onderzoek A1/A30 aansluiting Barneveld afgerond. Uit het MIRT 
onderzoek kwam naar voren dat de opgave vooral ligt op bovenregionale bereikbaarheid en dat de 
oplossing hoofdzakelijk ligt binnen infrastructurele maatregelen. Dat stemt overeen met de geconsta 
teerde doorstromingsproblematiek op de A1 uit de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA). 
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Door het verbreden van de A 1 in oostelijke richting tussen Barneveld en Voorthuizen, wordt de druk 
op de aansluiting Barneveld verminderd. Voor een betere verknoping, veiligheid en doorstroming van 
de A 1 en A30 is het nodig om de aansluiting te optimaliseren. 

Startbeslissing MIRT-verkenning 
Mede op grond van het regionale MIRT-onderzoek en aanvullende ramingen heeft de minister van 
lenW een startbeslissing genomen voor het uitvoeren van een MIRT-verkenning. Samen met de pro 
vincie Gelderland, de gemeente Barneveld en Regio Foodvalley gaf de minister op 11 maart jl. in Bar 
neveld het startsein voor de verkenning naar de meest doeltreffende en efficiënte manier om deze 
knelpunten aan te pakken. De startbeslissing is eveneens op 11 maart jl. verzonden aan de Tweede 
Kamer. 

MIRT-verkenning 
Doelstelling van de verkenning A1/A30 is het kiezen van een voorkeursalternatief voor het verbeteren 
van de verkeersdoorstroming op de A1 tussen de aansluitingen Barneveld (15) en Voorthuizen (16) en 
op de aansluiting A1/A30 zelf. De verkenning zelf is onderdeel van een studie- en realisatieproces dat 
uiteindelijk leidt tot het in gebruik nemen van de benodigde wegaanpassingen. De verkenning wordt 
uitgevoerd volgens de MIRT-spelregels, en moet leiden tot een met de direct betrokken omgevings 
partijen afgestemde voorkeursalternatief van de minister van lenW, waarin de hoofdstructuur van de 
te realiseren oplossing voor het doorstromingsprobleem wordt beschreven. 

De planning tot aan realisatie 
Conform Sneller & Beter bedraagt de maximale doorlooptijd van een MIRT-verkenning twee jaar. 
Vanwege de relatief beperkte scope kan deze verkenning mogelijk sneller doorlopen worden. Afhan 
kelijk van het te kiezen voorkeursalternatief geldt dit mogelijk ook voor de planuitwerking. 

Indicatieve planning: 
Verkenning t/m voorkeursalternatief: 
Voorkeursalternatief vaststellen: 
Planuitwerking: 
Ontwerptracébesluit: 
Tracébesluit: 
Start realisatie: 

2019 - 2020 
BO MIRT 2020 
2021 - 2022 
2022 
2023 -2026 (grote bandbreedte vanwege TB Hoevelaken 
Nadere indicatie wordt na de verkenning bepaald 

Meer informatie? 
Wij zijn u graag van dienst. Neem contact op met: 

Peter Hekman, verkeerskundige (Gemeente Barneveld) 
T 0342-495247, M 06-53131253 of p.hekman@barneveld.nl 

L.W.H. Rebel, senior communicatieadviseur (Gemeente Barneveld) 
T 0342-495281, M 06-22565914 of E b.rebel@barneveld.nl 


