
Vragen aan Gem Nijkerk en Provincie Gelderland over toegezegd geld  

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar wil formele, op gemeente en/of provincie papier en 
ondertekend, duidelijkheid krijgen van de Gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland over de 
volgende vragen met betrekking tot Knooppunt Hoevelaken Project. 

De wethouder heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de onderstaande vragen. De Stichting wil 
een kopie ontvangen van de informatie dat aan de gemeenteraad is gegeven.  

Bereikbaarheid 

1. Is de €1 miljoen toegezegd door gemeente Nijkerk voor de aansluiting Hoevelaken geïnvesteerd 
zo dat de rente (4%p.a.) beschikbaar komt voor een ander project? 

Leefbaarheid 

2. Gemeente Nijkerk heeft €1 miljoen toegezegd voor vermindering van de geluidsoverlast in 
Nijkerk (langs de A28 tussen Knooppunt Hoevelaken en afslag Corlaer). Is gemeente Nijkerk 
bereid om de €1 miljoen uit te geven voor geluidsmaatregelen als de wens voor 
geluidsmaatregelen wordt NIET vervuld door de aanbieder van de winnende bieding? 

3. Heeft Gemeente Nijkerk de €1 miljoen toegezegd voor vermindering van de geluidsoverlast 
geïnvesteerd? En zo ja tegen welke rente? 

4. Is Gemeente Nijkerk bereid om de rente van de geïnvesteerd €1 miljoen voor vermindering van 
geluidsoverlast toe te voegen aan de €1 miljoen zodat de rente kan ook gebruikt worden door 
de aanbieder van de winnende bieding of door de gemeente zelf voor vermindering van de 
geluidoverlast in Nijkerk langs de A28 tussen Knooppunt Hoevelaken en afslag Corlaer? 

5. Provincie Gelderland heeft €1 miljoen toegezegd voor vermindering van de geluidsoverlast in 
Nijkerk (langs de A28 tussen Knooppunt Hoevelaken en afslag Corlaer). Is Provincie Gelderland 
bereid om de €1 miljoen beschikbaar te stellen voor geluidsmaatregelen als de wens voor 
geluidsmaatregelen wordt NIET vervuld door de aanbieder van de winnende bieding? 

6. Is de €1 miljoen toegezegd voor vermindering van de geluidsoverlast van Provincie Gelderland 
geïnvesteerd? En zo ja tegen welke rente? 

7. Is Provincie Gelderland bereid om de rente van de geïnvesteerd €1 miljoen voor vermindering 
van geluidsoverlast toe te voegen aan de €1 miljoen zodat de rente kan ook gebruikt worden 
door de aanbieder van de winnende bieding of door de gemeente Nijkerk voor vermindering van 
de geluidoverlast in Nijkerk langs de A28 tussen Knooppunt Hoevelaken en afslag Corlaer? 

8. Als de €1 miljoen van Gemeente Nijkerk en de €1miljoen van Provincie Gelderland toegezegd 
voor vermindering van geluidsoverlast is niet geïnvesteerd, willen wij graag een uitleg ontvangen 
van de reden waarom het geld is niet geïnvesteerd. 

9. Als Gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland zijn niet bereid om het toegezegd €2 miljoen voor 
leefbaarheid, plus rente, uit te geven voor geluidsmaatregelen in het geval dat de wens voor 
geluidsmaatregelen wordt NIET vervuld door de aanbieder van de winnende bieding, willen wij 
graag een uitleg ontvangen van de redenen. 
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