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1. Opening   

Rob Wesselingh opent de vergadering. SHLB heeft vooraf een agenda toegestuurd, deze wordt 
vastgesteld. 
 
2. Verslag vorige vergadering 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 11 november 2015. De stand van zaken ten aanzien van 
de actiepunten wordt doorgenomen en actiepunten kunnen worden afgevinkt.  
 
3. Geluid 

SHLB geeft een toelichting op de brief die zij hebben verstuurd aan Rijkswaterstaat ten aanzien van  
geluid. Joyce Ramsbotham geeft aan dat het wenselijk is dat er contact opgenomen word met RIVM. 
Thijs geeft toelichting op het gesprek wat hij met RIVM (Jan Jabben Geluidspecialist/projectleider 
GGP-Monitoring) heeft gehad. Jan heeft aangegeven dat hij open staat voor het lezen van onze 
vragen en bereid is om daar aandacht voor te vragen bij het ministerie.  
 
Helpen kunnen we hem met: 
- Het helder schetsen van onze situatie 
- Het formuleren van ons doel 
- Het op kaart duiden van de gewenste meetlocatie(s) 

Joyce Ramsbotham  en Thijs Meijer stemmen nader af ten aanzien van geluidsmetingen. Hans geeft 
toelichting op de huidige stand van zaken mbt tot het ontwerp  en  geeft aan dat er ontwerptafels 
gepland staan waarin door gemeente aandacht gevraagd  word voor de geluidsproblematiek. 
Afspraak word gemaakt om eerst uitkomsten van ontwerptafels ten aanzien van het geluid af te 
wachten en vervolgens te bepalen welke vervolgacties worden opgepakt richting RIVM/TNO. 

4.  Onderliggend wegennet 
 
SHLB uit haar zorgen over de aansluiting op het onderliggend wegennet. Dit is door SHLB ook 
verwoord in een brief naar Rijkswaterstaat. Hans Dobbenberg geeft aantal van deze punten deel zal 
uitmaken van de ontwerptafels. Het ontwerp behoeft op deze locatie nog wel enige optimalisatie. De 
combinatie A1 28 heeft ook de plicht bij de aansluitingen voor het onderliggend wegennet de 
doorstroming te garanderen op basis van verwachte verkeerscijfers. De tijdelijke maatregelen op 
grondgebied van Amersfoort worden besproken. SHLB heeft haar voorstellen bij de gemeente 



Amersfoort ingediend.     
 
5.  Verplaatsing afrit Hoevelaken 
 
SHLB licht de brief aan de RWS ten aanzien van het verplaatsen  van afrit 300 meter in oostelijke 

richting toe. Hans Dobbenberg geeft aan dat in het licht van ontwerptafels e.e.a door Combinatie 

verder zal worden uitgezocht en dat hier vanuit de Combinatie een schriftelijk reactie op komt.  
 
6. Bijenvlucht  

Rob Wesselingh geeft een toelichting van de punten in de zienswijze. Wim van Veelen geeft aan dat  

er op korte termijn reactie komt op de punten die naar voren zijn gebracht in de zienswijze.  
 

7. Wvttk 
 
Domstraat-west 3 

Hans Dobbenberg geeft aan dat de gemeente Rijkswaterstaat heeft verzocht het geluidsscherm thv 

de Flier verder door te trekken op een manier waarbij zichtbaarheid van de Flier gewaarborgd blijft en 

de bewoners van Domstraat-west overeenkomstig hun verzoek de gevraagde bescherming krijgen. 
 

Windmolens  

Rob Wesselingh geeft standpunt van de stichting ten aanzien van windmolens. Wim geeft aan de 
uitkomsten van het haalhaarheidsonderzoek af te wachten voordat er een standpunt door gemeente in 
zal worden genomen. 

Gemeenteraad 

Joyce Ramsbotham vraagt of SHLB geïnformeerd kan worden als er zaken mbt Knooppunt 
Hoevelaken in de gemeenteraad spelen. Wim van Veelen geeft aan de stichting hiervan op de hoogte 
te brengen mocht dit het geval zijn. 

8. Rondvraag  
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Volgend overleg staat gepland 13 april om 10:30 
 

 

Actielijst 

-Nader afstemmen geluidsmeting rivm       Thijs/Joyce 

-Doorsturen gemeentelijk voorstel doortrekken geluidsvoorziening thv de Flier    Hans  

-Natuuronderzoek opvragen RWS                                      Hans    

  

 


