
 

BEROEP INSTELLEN 
Heeft u een zienswijze ingediend over het ontwerptracébesluit PHS Amsterdam 
Centraal en bent u belanghebbende? Dan kunt u vanaf donderdag 28 januari tot en 
met woensdag 10 maart 2021 in beroep gaan tegen het tracébesluit.  

Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij 
geen zienswijze hebben ingediend of die het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van 
het ontwerptracébesluit. 

Beroep instellen doet u bij: 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA  Den Haag 

of via het Digitaal Loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ 

Actuele informatie over in beroep gaan, vindt u op:  
www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak 

Crisis- en herstelwet 
Op het tracébesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 
Dit betekent dat: 
a. de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen; 
b.  het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen  

gronden zijn ingediend en 
c. deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. 

Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

INFORMATIE 
Meer informatie op: 
http://www.platformparticipatie.nl/phsamsterdam- 
centraal en https://www.prorail.nl/projecten/aanpassingen- 

station-amsterdam-centraal. 
Vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen door te 
bellen naar de afdeling Publieksvoorlichting: 0800 776 72 45 of  
een e-mail te sturen naar: PHS-Amsterdam@prorail.nl. 

STUKKEN BEKIJKEN 
Alle documenten staan vanaf 27 januari 2021 op  
http://www.platformparticipatie.nl/phsamsterdam- 
centraal. 

Op papier kunt u de stukken van woensdag 27 januari tot en met 
woensdag 10 maart 2021 bekijken: 

Amsterdam 
- Stadsloket Centrum, Amstel 1. 
- Stadsloket West, Bos en Lommerplein 250. 
- Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2. 
- Stadsloket Zuidoost, Anton de Kromplein 150. 
Telefoonnummer alle stadsloketten gemeente Amsterdam: 14 020. 

Ouderkerk aan de Amstel 
- Gemeente Ouder Amstel, Vondelstraat 1, telefoon 020 496 21 21 

Den Haag 
-  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8  

(alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99). 

LET OP: in verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding 
van het coronavirus gelden er beperkte openingstijden.  
Neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen  
of u daar terecht kunt.

Rijksoverheid

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het tracébesluit PHS  
Amsterdam Centraal vastgesteld op 14 januari 2021 en bekendgemaakt in de 
Staats courant van 27 januari 2021. Vanaf donderdag 28 januari tot en met woensdag 
10 maart 2021 kunt u in beroep gaan tegen het tracébesluit en de bijbehorende  
documenten van het project PHS Amsterdam Centraal. In deze kennisgeving leest 
u hoe u dat kunt doen. 

Station Amsterdam Centraal kent een groeiend aantal reizigers. Amsterdam Centraal  
ontvangt gemiddeld zo’n 200.000 reizigers per dag. De cijfers laten een groei van 
220.000 naar 232.000 in- en uitstappers en van 21.000 naar 22.500 overstappers  
per dag in 2030 zien. Voor het goederenvervoer wordt een autonome groei verwacht.

Om de beoogde groei van reizigers mogelijk te kunnen maken, wordt gewerkt aan  
onderstaande knelpunten: 
- verbreden en verlengen van perrons; 
- weghalen van sporen; 
- vernieuwen en verbreden Oosttunnel; 
- realiseren van extra (rol)trappen en liften; 
- realiseren van extra voorzieningen in Westtunnel; 
- realiseren van een vrije kruising ter hoogte van de Dijksgracht; 
- aanpassing ligging sporen, wissels en de seinen; 
- vervangen van de vier stalen bruggen aan de Oostertoegang; 
- spooraanpassingen ter hoogte van de Transformatorweg.

Kennisgeving tracébesluit  
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer – Amsterdam Centraal 
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