
 

 

 

 

Verslag van een bespreking met wethouder Horst 

Datum:  10 februari 2014 

Deelnemers:  Nijkerk: Wethouder Horst,   v. Doorne 

  SHB&L: Wesselingh, Joyce Ramsbotham, Lobeek 

Reconstructie Knooppunt Hoevelaken 

1 Verslag van de bespreking van 18 december 2013 

 Dit wordt  zonder wijzigingen vastgesteld. 

2 Afspraken Nijkerk inzake knooppunt project vastleggen 

Wethouder Horst deelt mede dat de vraag van SHB&L om de afspraken/ toezeggingen  die door 
Nijkerk zijn gemaakt/ gedaan volkomen terecht is. Er kunnen nog zóveel personele wisselingen 
komen, voordat het knooppunt project start, dat schriftelijke vastlegging nodig is. 

Voor wat betreft de toezegging van € 1 mln voor de op- en  afritten Hoevelaken is de vastlegging 
geschied doordat de op- en afritten definitief “gekocht” zijn , zoals is vastgelegd in BOK2. Voor 
wat betreft de toezegging  van € 1 mln voor geluidsmaatregelen moet dit nog op schrift worden 
gesteld. De rekenrente is 4%. Deze rente wordt toegevoegd aan de toezegging, waardoor de 
stijging van de bouwkosten gedekt is. Ter informatie: ook RWS past zijn budget jaarlijks aan aan 
de stijging van de bouwkosten. 

3 Afspraken Gelderland 

Wethouder Horst heeft gebeld met gedeputeerde mevr. Bieze en haar gevraagd binnen 2 weken 
met een schriftelijke bevestiging te komen van de toezeggingen van Gelderland voor een 
bijdrage van €  1 mln, voor de geluidsmaatregelen. Voor de op- en afritten is de vastlegging in 
BOK2 voldoende. Voor geluidsmaatregelen stond de vraag nog open of de toezegging 
gehandhaafd werd, ook als de wens niet zou worden vervuld bij het gekozen 
aanbestedingsproces. Zij had aangegeven daarvoor te moeten overleggen met GS. De reactie van 
mevr. Bieze is nog steeds niet ontvangen en weth. Horst deelt mede dat nu is besloten om een 
brief aan haar te doen uitgaan van het College van B&W, om meer druk op de zaak te zetten. 

 



 

Terzijde: 

Er is bestuurlijk overleg geweest met RWS op 9 januari jl.. Daar is niet veel nieuws vernomen. 
Wel is door Nijkerk gevraagd wat nu precies de bijdrage is van RWS aan geluidsmaatregelen 
langs de A28 N, vanwege de verplichting van RWS tot het nemen van saneringsmaatregelen voor 
panden met hogere waarden. SHB&L stelt dat daar in het verleden € 0,7 mln voor is getaxeerd. 
Er is juist vandaag opnieuw overleg met RWS en Nijkerk zal deze zaak opnieuw aan de orde 
stellen. 

SHB&L meldt dat de voor januari voorziene voorlichtingsavond over het knooppuntproject is 
uitgesteld tot maart. De gemeente zal vragen naar de reden van deze  vertraging. Verder geeft 
SHB&L aan tzt. Inzage te willen hebben in het concept aanbestedingsdocument, met name vwb. 
de omschrijving van de eisen van de basisoplossing en de beoordelingscriteria. 

4 Plaatsing van het knooppunt project onder de Crisis- en Herstelwet (CHW) 

Over deze zaak zijn door raadslid Duijnhouwer (PRO21) vragen gesteld aan het College. Daar 
komt deze week antwoord op. SHB&L zal kopie van deze brief ontvangen en dan zal blijken dat 
ook de vragen van de SHB&L daarover zijn beantwoord. 

5 Geluidsmetingen 

SHB&L geeft aan dat- merkwaardigerwijze- de GPPs langs de A28 N voor een deel zijn 
gecorrigeerd in juli 2013 en wel met (meestal) 1,6 dB. Dat, terwijl de corresponderende 
verkeerscijfers maar zeer gering zijn gewijzigd voor die correctie van de GPPs. Dat is niet te 
begrijpen.  Nijkerk zal dit aan de orde stellen. SHB&L stuurt de cijfers die zij gevonden heeft 
zsm. aan v Doorne (is al gedaan op 10/2). 

SHB&L heeft een offerte voor geluidsmetingen op 3 meetpunten ontvangen van Sensornet. De 
offerte is gericht aan de gemeente. Deze zou bij een eventuele opdracht 2 meetpunten 
(mogelijk) betalen, terwijl het derde meetpunt ten laste was van Sensornet zelf, in het kader van 
de Golden Decibel award die zij had gesponsord en welke prijs door de SHB&L was gewonnen. De 
offerte was aan de gemeente opgestuurd door SHB&L als bijlage van de agenda email. De 
gemeente heeft de offerte nog niet bestudeerd en zal dat nu gaan doen, zowel vwb de 
verkeerskundige als de geluidstechnische aspecten. De zaak zal in de volgende bespreking 
worden besproken en beslist. 

6 Bestemmingsplan Buitengebied. 

SHB&L meldt dat zij in het bestaande bestemmingsplan buitengebied (2009, blz. 76), dat 
binnenkort vernieuwd zal worden, de tekst aantrof “A28 wordt verbreed aan de westzijde”. Zij 
verwijst naar haar eerdere opmerkingen over de richting van de verbreding van de A28 en geeft 
aan dat hier dus opnieuw informatie is gevonden, die zoek was en  die niet voor het knooppunt 
project is gebruikt. Het onderstreept het belang van het goed vastleggen/ vasthouden van 
afspraken met omliggende gemeenten en andere partijen. 

7 Windmolens 



Van Amersfoort is vernomen dat zij wil meewerken aan windmolens op het knooppunt, maar dat 
Amersfoort niet zelf initiatieven daarvoor zal nemen. Van Gelderland zijn geen nieuwe 
standpunten of informaties ontvangen. Nijkerk heeft wel doorgegeven aan Amersfoort dat zij 
negatief staan tegenover windturbines op het knooppunt ivm. de overlast bij Hoevelaken. 

8 Koninginneweg 

Wesselingh heeft een gesprek gehad met de afdeling Infrastructuur. De Koninginneweg is weer in 
uitstekende staat, dat is dus een goed resultaat. De overlast bij de bouw had volgens hem minder 
gekund en voor komende projecten is meer samenspraak met betrokken omwonenden en 
bedrijven sterk aan te bevelen. Daarmee is eea. nu voldoende besproken. 

9 Volgende afspraak 

Deze  zal begin april zijn. De gemeente doet een voorstel. 
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