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Versie aangepast aan opmerkingen van de vergadering van 8 december 2021
1 Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.25 u. Ook in 2020 is er nog steeds weinig
voortgang met het project Knooppunt Hoevelaken, stelt hij vast. Nadat in 2019 de
aannemingsovereenkomst is ontbonden is in 2019 de stikstofneerslag op natuurgebieden een
probleem geworden die opnieuw de vaststelling van het TB en de nieuwe aanbesteding van
het project tegenhield. Het bestuur heeft wel een beperkt aantal overleggen met de gemeente
en RWS gehad en interne besprekingen over verschillende onderwerpen.
2 Notulen bestuursvergadering 2019/1 dd 16 december 2019
De notulen worden vastgesteld.
3 Financieel overzicht
Penningmeester JR presenteert geen financieel overzicht. Hij geeft aan dat er in 2020 tot nu
toe alleen websitekosten zijn. In de volgende vergadering zal een compleet overzicht worden
gepresenteerd.
4 Stand van zaken en actiepunten
4.1 Natuurcompensatie: Lange tijd is (door gemeente en RWS) gewerkt aan de landing van
een groot deel van de natuurcompensatie in Hoevelaken aanpalend aan het HHB (Middelaar).
Dit gaat definitief niet door, de betreffende ondernemer heeft zich teruggetrokken.
4.2 HHB West: Er is zojuist een voorlopig ontwerp ontvangen van gemeente Amersfoort. In
feite zouden Amersfoort en Nijkerk gezamenlijk dit gebied ontwikkelen, het ontvangen
planontwerp toont echter geen activiteit op het deel van gem. Nijkerk. Dit navragen op
komende overleg met gemeente Nijkerk. JoR heeft contact gehad met GLK. Het blijkt dat
GLK een samenwerkingsovereenkomst met gemeente Nijkerk wil omdat er één geïntegreerd
plan en uitwerking moet komen voor de gebiedsdelen van Nijkerk, Amersfoort en HHB
(eigendom van GLK). JoR meldt dat zij en JR wel in een overleggroep van omwonenden
zitting hebben en dus de zaak om die reden vrij goed kunnen volgen.
4.3 Optie Groencompensatie langs de Hoevelakense beek: Dit is een idee van de vz en
meermaals genoemd aan RWS en gemeente. Er is tot nu toe weinig aan gedaan door beide
partijen. De vraag is of het nu een alternatief kan zijn voor een (klein) deel van het gezochte

areaal. SHBL zal nagaan wie de eigenaar (en) is van het betreffende terrein om iets meer te
kunnen zeggen over de haalbaarheid (JL). Het idee is destijds niet in de wensen van Nijkerk
opgenomen.
4.4 HHB Zuid: Ontwikkeling is aan GLK. JoR meldt dat hier actie is.
4.5 Viaduct A1: Vz vindt dat de slechte staat van dit viaduct zorgen baart. Hij zal dit op de
agenda zetten van de bespreking met de gemeente/RWS.
5 Nieuwsbrief: Onze communicatie met de achterban vraagt om een nieuwsbrief die dit
najaar uitgaat, ook al is er dan wellicht nog niet al te veel te melden.
6 Wat verder ter tafel komt (x): Er zijn geen verdere zaken.
7 Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en de familie Ramsbotham voor de
gastvrijheid. De vergadering wordt om 21.25 u gesloten.
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