
 

 

 

 

 

Memo: 

Nieuwe situatie met betrekking tot geluidsschermen A28 

Zoals onlangs bleek heeft Amersfoort met RWS overeenstemming bereikt over de aankoop van een 
geluidswens, die in BOK2 nog slechts als één van de wensen was geformuleerd. Amersfoort bereikt 
met de aankoop dat al haar burgers worden beschermd tegen verkeerslawaai van meer dan 60 dB en 
dat er overal een reductie van tenminste 5 dB wordt bereikt. Nijkerk had een soortgelijke wens (als 
enige wens) laten opnemen in BOK2. 

Wat betekent de aankoop door Amersfoort  voor Nijkerk (in casu Hoevelaken, Holkerveen en alle 
bewoners langs de A28) 

We weten nog niet precies welke voorzieningen Amersfoort exact krijgt. We weten wel dat de 
aankoopprijs € 7,2 mln was en dat er € 1 mln extra is voor speciale voorzieningen (ws. gevelisolatie). 
We hebben details gevraagd aan Amersfoort en RWS (via de wethouder). Er is nog geen antwoord op 
gekomen. We hebben wel een idee van wat die voorzieningen zijn. Dat is ophoging van de bestaande 
schermen aan de westzijde bij Schuilenburg en Vathorst en een stukje scherm nabij Hoevelaken aan 
de oostzijde van de A28. BOK2 (dat nog maar iets meer dan een half jaar geleden is afgesloten) zal 
worden aangepast aan de nieuwe situatie (er is ook nog een aanpassing nodig van de contourlijnen 
van het project). Uit de aankoop leiden wij af dat Amersfoort haar knopen heeft geteld en heeft 
gekozen voor zekerheid op dit punt in plaats van af te wachten of de wens wellicht door de 
aannemer wordt gehonoreerd. Doordat er nu vrijwel zekerheid is dat er een stukje scherm wordt 
gebouwd tbv Amersfoort kan het scherm dat Nijkerk wenst  wat korter worden. Dat is gunstig voor 
ons want daardoor gaan de kosten van het gewenste Nijkerkse scherm omlaag. Die kosten gaan nog 
wat verder omlaag omdat Nijkerk onlangs heeft beslist het industriegebied De Flier aan te leggen 
(nabij de afslag Corlaer) aan de A28. Op die plaats is dan geen scherm meer nodig. Verder is bekend 
dat RWS kosten van enkele korte saneringsschermen, die zij langs de A28 moet aanleggen, zal 
inbrengen. Toch blijft er nog een financieel gat tussen de kosten van het scherm voor Nijkerk en de 
beschikbare toegezegde middelen (Nijkerk en Gelderland ieder € 1mln, RWS sanering geschat  €0,75) 
van (naar onze schatting)  € 2,5 mln.  

Hoe dichten wij het gat? 



Nu we zo dicht bij een oplossing zijn moet Nijkerk naar onze mening alles op alles zetten om de zaak 
nu te regelen. Volgens RWS kan er tot midden juli gewijzigd worden in het BOK2 (ws. wel wat langer, 
maar dit is wat RWS zegt). Haast is dus geboden. Het feit dat Amersfoort tot aankoop is overgegaan 
is veelzeggend! Wij vinden nog steeds dat Gelderland meer kan en moet doen dan ze tot nu toe heeft 
toegezegd. De provincie heeft geld (al wordt daar natuurlijk van alle kanten aan getrokken), ze heeft 
onlangs € 350 mln toegezegd  (40% van het projectbudget) aan RWS voor het doortrekken van de 
A15 van Nijmegen naar Zevenaar , zonder daar elders iets voor terug te krijgen. Naar onze 
overtuiging kan Gelderland daarom een belangrijk deel van de missende fondsen bijdragen en druk 
uitoefenen op RWS om de rest bij te dragen. 

Wat kan/ moet  de gemeenteraad doen? 

De belangrijkste bijdrage die de raadsleden aan dit streven kunnen geven is hun partijgenoten in de 
Provinciale Staten overtuigen dat Nijkerk “recht” heeft op de ze voorziening en dat ze in deze zin hun 
Gedeputeerde moeten aanspreken (met een motie denken we).  Per slot van rekening heeft 
Gelderland een heel programma voor de vermindering van verkeerslawaai. Om aan deze wens kracht 
bij te zetten en als gemeente geloofwaardig te zijn zal er toch ook een beroep nodig zijn op de 
fondsen van Nijkerk, wij denken aan € 0,5 mln extra. Dat ligt moeilijk maar bedenk dat de betaling 
pas in 2021 wordt gedaan, dat is niet meer dan een reservering van € 70.000,-/ jr. Er is vaak naar 
RWS gewezen, ook door ons, echter dat is binnen het project wel een gepasseerd station, alleen 
Gelderland heeft de power om daar nog druk uit te oefenen. 
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