
 

 

 

 

Verslag bespreking SHB&L/Gemeente Nijkerk 

Datum:  22 februari 2017 

Deelnemers:  

Nijkerk: Wethouder W. Van Veelen (WvV), H. Dobbenberg (HD), Th. Meijer (ThM) 

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

1. Verslag 16 december 

Het verslag wordt vastgesteld.  

2. Geluidsmetingen bij Hoevelaken 

SHB&L heeft een document toegestuurd. De gemeente (ThM) zou dit op correctheid 
beoordelen. De in het document beschreven procedure voor de vaststelling van de 
benodigde nieuwe GPP punten is correct, zo geeft hij aan. In het document wordt tevens 
aangegeven dat SHB&L het gewenst vindt om nu toch geluidsmetingen gedurende een jaar 
te organiseren (365 dg, 24/7). zij geeft aan dat dit weliswaar geen wettelijke erkenning zal 
krijgen, maar dat het de gemeente een handvat geeft als na realisatie van het nieuwe 
knooppunt uit een herhaalde meting blijkt dat de gemeten geluidsniveaus gestegen zijn. De 
geluidsmeting moet worden begeleid door registratie van windsterkte, windrichting, regen/ 
nat wegdek en verkeersdruk. De momentane Lden en de jaarwaarde van Lden kunnen zo 
worden gerelateerd aan de data om beter begrip te krijgen voor de gemeten variatie van de 
waarde. SHB&L merkt op dat de modelberekeningen zich slecht uitstrekken over een zone 
van 600m vanaf de kant van de weg. Een flink deel van Hoevelaken valt buiten deze zone. 
Dat is een reden te meer om juist nabij de rand metingen te doen. 

De gemeente steunt de gedachte om deze metingen te organiseren. In eerste instantie moet 
RWS  worden geïnformeerd en gevraagd mee te werken/ te financieren. (WvV/ SHB&L). Bij 
afwijzing moet worden bezien welke de kosten zijn van dit meetprogramma. SHB&L zal bij 
de TU Delft informeren of zij dit kunnen uitvoeren in het kader van afstudeeronderzoek en 
wat dan de kosten zijn.(SHB&L) 

3. Stand van zaken betreffende zonnepanelen Nijkerkerstraat en groene zone/ 
compensatie natuur 

WvV geeft aan dat er met Amersfoort is gesproken over de motie van de gemeenteraad en 
de frictie die daarin werd genoemd. Gezamenlijke aanpak voor groencompensatie is 
bevestigd. Het robuster maken van het Hoevelakense bos is als doel besproken. Er is ook 



ambtelijk overleg geweest. In dit verband meldt WvV dat Liesbeth Jansen een jaar lang 
terugtreedt en wordt vervangen door Eric Pruys. Er is een gebiedsmakelaar benoemd die de 
bereidheid onderzoekt van in aanmerking komende perceeleigenaren om mee te werken/ te 
verkopen. In april is er weer bestuurlijk overleg waar de zaak verder wordt besproken. Het 
OTB moet begin 2018 uit. Dan moet dit alles duidelijk zijn. 

Vwb de zonnepanelen Nijkerksestraat is nog niet duidelijk hoe dit verder gaat. Wethouder 
mevr. Kemmerlingh (Afrt) is om gezondheidsredenen teruggetreden. Er wordt een nieuwe 
wethouder benoemd. Dan gaat het overleg verder, maar wel in het inmiddels afgesproken 
overlegkader. 

4. Stand van zaken Project Knooppunt Hlk 

Er zijn een aantal kleine wijzigingen van de contourlijnen nodig, ook op Nijkerk’s gebied. 
Daarover komt binnenkort een info-ronde. Tot dan is de informatie vertrouwelijk en kan daar 
nog niets over worden meegedeeld door de gemeente. 

5 Afrit Hoevelaken 

RW doet verslag van het gesprek met RWS over het SHB&L voorstel. Hij geeft aan dat het 
aangepaste SHB&L voorstel in grote lijnen wel voldoet aan de richtlijnen, maar dat primair 
om redenen van verkeersveiligheid het huidige ontwerp zal worden gehandhaafd.  

6  Rondvraag 

ThM geeft aan dat wanneer bewoners geluidsadvies willen voor hun persoonlijke situatie de 
gemeente daarin een (beperkte) rol kan spelen. 

Actiepunten: 

- WvV/SHB&L Formuleren voorstel aan RWS voor geluidsmeting 
- SHB&L Onderzoek mogelijkheid samenwerking met TU Delft voor het doen van 

geluidsmetingen 
--------------- 


