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Geachte Heer Horst en Mw. Van Garderen, Beste Geert en Esther,
 
Hieronder het bericht van SHB&L waar ik gisteren in onze bespreking aan refereerde ten aanzien van de financiering
van de A1 westelijke aansluitingen bij Hoevelaken.
 
Hoe de toezegging van RWS over de dekking van de vermelde € 6 mln is geformuleerd is ons niet bekend. Maar ons
bericht was bedoeld om in ieder geval de onzekerheid er uit te halen en de aansluitingen als EIS in het BOK2
akkoord ogenomen te krijgen. Als dat niet het geval is dan blijft er onzekerheid over het behoud en de financiering, en
dat lijkt ons een hele slechte zaak.
 
Ook voor Amersfoort is dit een uiterst belangrijk punt zoals ze al veel eerder hebben aangegeven en waarvoor zij
ook in het verleden hun nek hebben uitgestoken toen de eerste contouren van het Knooppunt ontwerp duidelijk
werden in de planstudie fase. Toen heeft Amersfoort met alle andere betrokken gemeentes (inclusief Nijkerk) een
persconferentie in Leusden georganiseerd om de noodzaak van behoud heel duidelijk te stellen, en dat tot
ongenoegen van RWS.
 
Ik denk ook dat hier nog in het achterhoofd kan worden gehouden dat ook de toezegging van Gelderland voor € 5
mln feitelijk aan de toezegging van Utrecht was gekoppeld. Mw Connie Bieze gaf in de eerste fase aan dat zij de
toezegging van Prov Utrecht van € 10 mln zou willen “matchen”, € 5 mln voor het behoud en € 5 mln voor andere
(milieu) doeleinden. Over dat laatste is zij dus toen teruggefloten.
 
Wat ons betreft nog steeds een zeer belangrijk punt waarvan wij vinden dat alles in het werk gesteld moet worden
om dit als EIS in BOK2 opgenomen te zien en dat Nijkerk/Prov Gelderland er op moeten blijven staan (in mijn ogen
zelfs moeten eisen) dat dit wordt gerealiseerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Rob Wesselingh
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Geachte lezer,
 
Als direct betrokkene bij het tot stand komen van de besluitvorming BOK2 voor Knooppunt Hoevelaken doen wij als
Stichting een dringend beroep op u om duidelijkheid te verschaffen over de toewijzing van gelden voor het behoud
van de Hoevelaken A1 aansluiting richting Amsterdam. In de Mening Bijeenkomst van de Commissie Grondgebied
van de Gemeente Nijkerk over BOK2  op donderdag 17 januari werd aangegeven dat daarover nog geen
overeenstemming is. Dat baart ons grote zorgen.
 
RWS doet duidelijk een tegemoetkoming ten aanzien van dit punt door de feitelijke hogere kosten voor het behoud
van deze aansluiting voor hun rekening te nemen (meest recente inschatting van RWS van € 19 miljoen - € 13 miljoen
= € 6 miljoen). Dan is het zaak om dit punt ook als EIS in BOK2 ingevoerd te krijgen omdat anders deze bijdrage en
het behoud van deze aansluiting alsnog afhankelijk wordt van andere factoren die een grote mate van onzekerheid
met zich meebrengen:
 

a)     Blijft er inderdaad enige ruimte beschikbaar binnen het totale budget voor de Wensen van Rijk en Regio?
Daar gaat RWS wel van uit, maar hoeveel zekerheid is er daarover en hoeveel zal dat dan wel zijn?

b)      Hoeveel zekerheid is er dat het aanbod van de Minister I&M dat als er aanbesteed wordt binnen het
beschikbare budget dat het resterende bedrag inderdaad beschikbaar komt voor Wensen? Nu er zoveel
bezuinigd moet worden gezien de economische ontwikkelingen is dit een punt waarover wij bang zijn dat
daar geen zekerheid voor gegeven kan worden. Er zijn meer projecten aangepast vanwege financiële
krapte.

c)       Er blijft altijd de kans dat, ondanks de hoge prioriteit die aan dit punt wordt meegegeven, er uiteindelijk
binnen het systeem van toewijzingen andere wensen worden gehonoreerd en dat dit punt dus niet wordt
geadresseerd. Dan komen reeds toegezegde financieringen van het Rijk, Nijkerk en Gelderland alsnog te
vervallen.

 
Door nu zekerheid te creëren over de bijdragen van Utrecht en Amersfoort kan de aansluiting zeker gesteld worden.
De discussie over wensen kan zich dan gemakkelijker concentreren op prioriteiten over milieu wensen. Ook de
aanbestedingsprocedure en beoordeling wordt dan eenvoudiger.
 
Van twee participanten in de besluitvorming zijn al definitieve toezeggingen gedaan:
 

∙         Gemeente Nijkerk stelt € 1 miljoen beschikbaar
∙         Provincie Gelderland stelt € 5 miljoen beschikbaar

 
Het gaat dus nu om de definitieve toezeggingen of toewijzingen van zowel Provincie Utrecht en Gemeente
Amersfoort. Volgens de ons beschikbare informatie heeft Provincie Utrecht € 10 miljoen voor dit project beschikbaar
gesteld voor Bereikbaarheid en Milieu wensen op voorwaarde dat ook de Gemeente Amersfoort een dergelijke
bijdrage zal leveren. Zoals al eerder aangegeven lijkt ons een redelijke verdeling op basis van de bijdragen van
Provincie Gelderland en Gemeente Nijkerk dat de Provincie Utrecht ook € 5 miljoen toezegt en de Gemeente
Amersfoort € 2 miljoen voor het behoud van de A1 Hoevelaken aansluiting Westwaarts, en dat deze bijdragen
worden gefourneerd uit deze gelden, waarmee dan de benodigde € 13 miljoen is zeker gesteld.
 
Wij hopen dus van harte dat u allen deze mogelijkheid om het behoud van de Hoevelaken A1 aansluitingen naar het
Westen/richting Amsterdam zeker te stelen niet op de waagschaal zet door het niet als EIS, maar als wens in BOK2
op te nemen door het onthouden van een dergelijke definitieve toewijzing. Alle betrokken partijen hebben per slot van
rekening vele malen aangegeven dat dit punt een zeer hoge prioriteit heeft.
 
Met vriendelijke groet,
 
Rob Wesselingh
 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
Rob Wesselingh, Voorzitter
Van Dedemlaan 51
3871 TD Hoevelaken
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