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KENNISNEMEN VAN 
De zienswijze van gemeente Amersfoort op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit planstudie A28 

Utrecht – Amersfoort. 

AANLEIDING 
In het kader van de planstudie A28 Utrecht – Amersfoort heeft de minister van Infrastructuur en 

Milieu van 18 maart tot 28 april 2011 het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit, de bijbehorende aanvragen 

voor uitvoeringsbesluiten en het milieueffectrapport (MER) ter inzage gelegd. Dit project doorloopt 

een procedure volgens de Spoedwetwegverbreding en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond 

hiervan maakt gemeente Amersfoort haar zienswijze op het OWAB/MER aan de minister kenbaar. 

 

KERNBOODSCHAP   
De zienswijze van gemeente Amersfoort richt zich vooral op het voornemen van de minister om in 

deze planstudie aansluiting A1 – Hoevelaken af te sluiten voor het verkeer komend vanuit het westen 

(Amsterdam) en noorden (Zwolle) en de te nemen geluidsmaatregelen langs de A28. Conform motie 

4.1 van 15 februari 2011 wordt in onze zienswijze het openhouden van aansluiting Hoevelaken 

bepleit.  

 

Daarnaast wordt het verhogen van de schermen bij Rustenburg bepleit, waardoor de leefomgeving 

verbetert. Samen met de geluidswerende voorzieningen bij Schuilenburg, Randenbroek en Dorrestein, 

waarover wij uw mening op 14 december 2010 hebben gepeild wordt hiermee invulling gegeven aan 

motie  4.1 van 22 september 2009. In deze motie vraagt u ons college bij het Rijk aan te dringen om 

snel geluidswerende maatregelen te nemen. 

 

Omdat voor de wegverbredingen en het plaatsen van geluidsschermen in Amersfoort veel bomen zijn 

gekapt en ook nog bomen gekapt moeten worden, verzoeken wij de minister dringend om deze zoveel 

als mogelijk te compenseren binnen de gemeentegrenzen van Amersfoort. Dat zou bijvoorbeeld 

kunnen op het huidige terrein van de ziekenhuislocatie in park Randenbroek.  
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CONSEQUENTIES ZIENSWIJZE 
Met het indienen van onze zienswijze worden de belangen van de gemeente Amersfoort en haar 

inwoners kenbaar gemaakt aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Naast de gemeente zullen ook 

belangengroeperingen en individuele inwoners een zienswijze indienen.  

 

Alleen belanghebbenden die bij het OWAB/MER een zienswijze hebben ingediend kunnen te zijner 

tijd beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Maar omdat op dit 

besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is kunnen lagere bestuursorganen, waaronder 

gemeenten Amersfoort, geen beroep instellen tegen het Wegaanpassingsbesluit.  

 

CONSEQUENTIES WEGAANPASSING 
Het verbeteren van de doorstroming van de A28 heeft positieve consequenties voor de bereikbaarheid 

van de regio Amersfoort. Daarnaast is het positief voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de 

stad, omdat naar verwachting het sluipverkeer op het gemeentelijke wegennet vermindert. 

 

Als gevolg van de bouw van geluidsschermen zal de leefbaarheid in de directe omgeving van de A28 

verbeteren. Geluidsschermen hebben niet alleen een positief effect op het verminderen van de 

geluidsbelasting, maar ook op de luchtkwaliteit.  

 

Vanwege de wegverbreding is kap van bomen en groen noodzakelijk. Vooral in de groengordel bij 

Schuilenburg heeft dit consequenties. De te plaatsen geluidsschermen worden voorzien van 

beplanting. Daarnaast wordt samen met Rijkswaterstaat onderzocht of er in de zone compensatie 

mogelijk is. Omdat de planstudie A28 voor het Amersfoortse deel een tijdelijk karakter heeft (in 

planstudie Knooppunt Hoevelaken worden de definitieve maatregelen bepaald), mag de compensatie 

toekomstige ontwikkelingen in het kader van planstudie Knooppunt Hoevelaken niet beperken. Bij 

eventuele aanpassingen van de inrichting van de groenzone worden aanwonenden betrokken. 

 

Relatie met planstudie Knooppunt Hoevelaken 

In onze raadsinformatiebrief van 30 november 2010 (docs 3589199) hebben wij u geïnformeerd over 

de samenhang tussen planstudie A28 Utrecht – Amersfoort en planstudie Knooppunt Hoevelaken. De 

maatregelen in het kader van planstudie A28 Utrecht – Amersfoort zijn voor het Amersfoortse deel 

tijdelijk, in planstudie Knooppunt Hoevelaken wordt gezocht naar een definitieve oplossing.  

 

In onze raadsinformatiebrief van 1 februari 2011 (docs 3682947) hebben wij u geïnformeerd over de 

stand van zaken en onze inzet ten aanzien van planstudie Knooppunt Hoevelaken. Samen met 

Rijkswaterstaat, de gemeenten Nijkerk en Leusden en de provincie Utrecht wordt het 

voorkeursalternatief zoals dat in 2009 is vastgesteld uitgewerkt waarbij wij maximaal blijven inzetten 

op behoud van aansluiting Hoevelaken en een goede ruimtelijke inpassing. Inmiddels heeft de minister 

van Infrastructuur en Milieu toegezegd hierbij de markt te willen betrekken in de vorm van 

marktconsultatie.  

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft in haar coalitieakkoord opgenomen dat zij voor 

behoud van aansluiting Hoevelaken maximaal 10 miljoen euro wil cofinancieren en dat zij anders het 

budget wil inzetten voor verbeteringen op het onderliggende wegennet.  

 

Wij verwachten u medio 2011 meer informatie te kunnen geven ten aanzien van de voortgang van 

planstudie Knooppunt Hoevelaken. 
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BETROKKEN PARTIJEN  
Namens de minister van Infrastructuur en Milieu voert Rijkswaterstaat (RWS) de planstudie uit. De 

gemeenten Nijkerk en Leusden en de provincie Utrecht zijn nauw betrokken bij de plannen.  

 

RWS communiceert uitvoerig met de inwoners van Amersfoort en de weggebruikers. Zo is er op 4 

april een informatieavond gehouden voor alle belanghebbenden.  

 

Naast bijvoorbeeld belangengroeperingen zoals de stichtingen A28 Duurzaam, Dorrestein en Behoud 

Nimmerdor zijn ook de Kamer van Koophandel, Utrechts Landschap en waterschap Vallei en Eem 

betrokken bij de wegaanpassingen.  

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Amersfoort, 

 

de secretaris,  de burgemeester, 

   

 

  

 

 


