
 

 

Verslag bespreking SHB&L/Gemeente Nijkerk 

Datum: 12 oktober 2017 

Deelnemers:  

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

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

1. Verslag 16 juni 2017 

Het verslag wordt vastgesteld.  

2. Verslag 27 juni 2017 betr. groencompensatie 

Het verslag wordt vastgesteld. 

3. Aktiepunten van bespreking 16 juni 

De aktiepunten zijn afgehandeld. Na discussie wordt geconcludeerd dat RWS heeft 
geantwoord op de brief betreffende grondaankoop voor groencompensatie. RW merkt in 
dat verband op dat de gemeente en RWS kan/moet vasthouden aan hetgeen in BOK2 is 
afgesproken, ook als ondertussen wetten zijn gewijzigd of nieuw van kracht zijn 
geworden. 

4. Aktiepunten van bespreking 27 juni 

Deze worden beschouwd als afgehandeld. 

5. Stand van zaken betreffende natuurcompensatie 

WvV doet vertrouwelijk verslag van de voortgang op deze zaak. Dat wordt niet in dit 
verslag vermeld. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat gemeenten en RWS 
voortvarend aan deze zaak werken en dat er een goed resultaat bereikt kan worden. 
Daarover is echter nog geen zekerheid. 

Inzake de groene buffer tussen Amersfoort en Hoevelaken/Nijkerk is er een concept 
visie opgesteld welke juist deze avond wordt gepresenteerd aan de Raad (JR zal daar 
als toehoorder bij zijn).  

JR wijst op de vragen van de pers, die antwoord wil over het vraagstuk van de aankoop 
van gronden voor groencompensatie. In feite is de nieuwe conceptvisie bufferzone 
daarop het antwoord stelt de vergadering vast na discussie. 



RW geeft aan wat de taakverdeling is tussen SHB&L en de nieuwe stichting Vrienden 
van Het Hoevelakense Bosdie zich met het Hoevelakense bos bemoeit: SHB&L heeft als 
werk/ interesse gebied de regelingen inzake natuurcompensatie en de neiuwe stichting 
heeft als werkterrein de inrichting van het bos (waarvan de competente partij GLK is). 
WvV geeft aan dat de resultaten van de Samen aan Zet sessies in november in de Raad 
komen, dus ook die betreffende het Hoevelakense bos. 

6. Stand van zaken knooppunt 

Hierover is betrekkelijk weinig te melden. De kruising Nijkerksestraat- Amersfoortse 
straat is recent aan de orde geweest. Vanwege de planning, die zegt dat het OTB eind 
2018 uit komt is er weinig officiële mededeling te verwachten tot dat moment. De PM 
van RWS is onlangs vervangen. 

7. Geluidmeting 

RW geeft aan dat het zojuist afgeronde gesprek met de geluidsdeskundige van Nijkerk 
zeer goed verlopen is. Er komt een offerte voor geluidmeting. Hij vraagt of er nog nieuws 
is over al of niet plaatsen van windmolens door Amersfoort nabij het knooppunt. WvV 
geeft aan dat daarover geen nieuws is. Wel is het goed te weten dat er onlangs een 
energiestudie over het foodvalley gebied is afgerond. Daaruit blijkt dat er een 
onrealistisch aantal windmolens nodig zou zijn om dit gebied energieneutraal te maken. 

8. Aktie punten 

Er zijn geen aktiepunten. 

9. Volgende bespreking: nog vast te stellen 
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