
 

 

 

 

Verslag bespreking SHB&L/Gemeente Nijkerk 

Datum:  16  december 2016 

Deelnemers:  

Nijkerk: Wethouder W. Van Veelen (WvV), H. Dobbenberg (HD), Liesbeth Jansen (LJ) 

SHB&L: R. Wesselingh (RW), Joyce Ramsbotham(JR) , J. Lobeek (JL) 

1. Verslag 19 oktober bespreking en actiepunten 

Het verslag wordt vastgesteld. Vwb de actiepunten wordt het volgende gemeld: 

- Groencompensatie. Dit is een besloten Cie, er is geen plaats voor deelname van 
SHB&L 

- Het is nog onduidelijk hoe de natuurcompensatie zal verlopen. Wel is duidelijk dat in 
juni 2017 het plan wordt voorgelegd , met vastlegging van wat en waar. Er is een 
gebiedsmakelaar aangesteld die met de eigenaren gaat praten om vast te stellen of 
er bereidheid is om mee te werken aan de uitvoering van het plan. Het plan krijgt 
mede gestalte door de al- of niet bereidheid van de eigenaren. RW/SHB&L verzoekt 
om regelmatig op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen. 

- HD heeft geen opmerkingen op de notitie van SHB&L inzake het alternatief voor de 
afrit Amsterdam A1. Bespreking met RWS/ Combinatie is vastgesteld op 16 januari 
2017. 

- Conditie paden Hoevelakense bos.  Volgens GLK dat de verharde paden 
verantwoordelijkheid zijn van gemeente. GLK wil de eigenaren van de onverharde 
paden “betrekken” bij het onderhoud daarvan en zal deze benaderen. 

- RW stelt vast dat Amersfoort niet buurgemeente Nijkerk en buurtbewoners had 
gepolst inzake de zonnepanelen bij de Nijkerkerstraat, terwijl dat wel de opdracht was 
van de Amersfoortse Raad.  

- JR/JL moeten visie op geluidsproblematiek nog opstellen 

2. A1 afrit Hoevelaken uit Amsterdam/model SHB&L 

De afspraak met RWS is gemaakt, zie 1. 

3. Zonnepanelen veld Nijkerkerstraat en aanverwante zaken (Groene zone, 
natuurcompensatie PKH) 

Het blijft zaak geïnformeerd te blijven inzake de nieuwe stappen van Amersfoort. LJ geeft 
aan dat het thema weer op de agenda staat in Afrt voor 19/1. Zij raadt aan de agenda 



van Afrt goed te volgen. Er is inmiddels wel gezamenlijk gemeentelijk overleg over een 
structuurvisie, waar de thema’s duurzaamheid en energielandschappen nu zijn 
toegevoegd voor onderzoek. Dit onderzoek moet in maart 2017 gereed zijn. LJ meldt dat 
Afrt in januari in overleg treedt met de buurgemeenten. Tot nu toe heeft zowel de 
gemeente als het  college geen antwoord gehad op hun brieven aan Afrt. 

4. Windturbines bij Knp Hoevelaken, incl. bestemmingsplan info terrein ten 
westen van Nijkerkerstraat 

RW bedankt HD voor het vinden van en doorsturen van de bepalingen uit het 
bestemmingsplan mbt het gebied west van de Nijkerkerstraat. Daarin staat een bepaling dat 
het gemeentebestuur van Afrt,  zonder nader overleg met de Raad, mag besluiten 
windturbines toe te laten met een ashoogte van maximaal 90 meter (punt 3.3.5 
Windturbines).  Amersfoort bevestigt dat deze aanpassing gedateerd is op 9 december 2014 
en dat alle voorgeschreven stappen voor publicatie zijn gehanteerd. 

5. Verhouding Nijkerk/Amersfoort algemeen 

RW vraagt hoe deze verhouding is. Het blijkt dat deze goed is maar aandacht vraagt. Het 
recente contact van diverse fracties met de corresponderende Amersfoortse fracties heeft 
zeker positief gewerkt. 

6. Voortgang Project Knooppunt Hlk 

Vanwege vertraging is het BO verschoven van december naar 9 februari 2017. 

7. Geluidsmetingen bij Hoevelaken 

Dit onderwerp komt de volgende keer op de agenda, nadat SHB&L de probleemstelling heeft 
geformuleerd. 

8. Hoevelakense Bos entree  

Zie pt 1 “conditie paden” Hoevelakense Bos. 

9. Participatie SHB&L in Cies 

Zie pt 1. 

Volgende bespreking: 22 februari 2017, 16.00u 

Actiepunten: 

- SHB&L (JR/JL) Formuleren probleemstelling geluid/ GPP verplaatsing 
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