
From: Schoofs, Ronald (RDU) [ronald.schoofs@rws.nl]

Sent: 21 April 2011 11:30

To: Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

Cc: Lahaye, Stephan (RDU); Konijnenburg, Petra van (RDU); j.vandoorne@nijkerk.eu;

P.Richters@amersfoort.nl; martine.elverding@bvhooglanderveen.nl

Subject: RE: Aanpassing concept verslag 5 april Verzoek voor nieuw afspraak

Geacht Bestuur,

Graag willen wij reageren op uw bericht.

Tijdens het overleg van 5 april heeft RWS getracht op een open en objectieve manier de resultaten van de onderzoeken over de

variant van de SHB&L toe te lichten. Ook het concept-verslag hebben we zo feitelijk mogelijk geprobeerd op te stellen. Uit uw

mail begrijpen we dat u dit niet zo heeft ervaren.

We zijn verbaasd over de inhoud en met name de toonzetting van uw reactie. Uw mail met de reactie op het concept-verslag is

ook gericht aan alle betrokken regionale bestuurders. Dit draagt ons inziens niet bij aan een zorgvuldig en constructief proces.

Graag willen we op korte termijn verder met u overleggen om te kijken hoe we het proces op een andere manier vorm kunnen

geven. We zullen op korte termijn contact met u opnemen voor het maken van een vervolgafspraak

Met vriendelijke groet,

Ronald Schoofs 
RWS Utrecht

PM Hoevelaken

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar [mailto:bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl] 

Verzonden: maandag 18 april 2011 13:08 

Aan: Lahaye, Stephan (RDU); Schoofs, Ronald (RDU); Konijnenburg, Petra van (RDU) 
CC: secretariaatvanlunteren@provincie-utrecht.nl; t.rolle@leusden.nl; wethouderbuijtelaar@amersfoort.nl;

c.cornielje@gs.gelderland.nl; Henk Lambooij; martine.elverding@bvhooglanderveen.nl; J.vanDoorne@nijkerk.eu; Richters,

Peter

Onderwerp: Aanpassing concept verslag 5 april Verzoek voor nieuw afspraak

Geachte Mevr van Konijnenburg, Heer Schoofs en Heer Lahaye,

Hierbij de samenvatting met onze bemerkingen. Zoals u kunt observeren hebben 

wij nogal wat aanpassingen gemaakt. De SHB&L is zeer onthutst over de manier 

waarop de notulen van de vergadering op 5 april zijn geschreven door RWS – 

eenzijdig en rooskleurig voor RWS terwijl de positieve effecten van de SHB&L 

ontwerp in de notulen worden genegeerd. De SHB&L is ook zeer teleurgesteld 

met het schetsontwerp van ons voorstel dat gemaakt is door RWS. Wij hadden 

verwacht, misschien naïef, dat de deskundige bij RWS onze schets zou 

vertalen in een geoptimaliseerd voorstel. Helaas is dat niet gebeurd, en 

bovendien zien wij extra toevoegingen die niet nodig zijn en zeer kosten 
verhogende zijn.
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Over veel andere punten hebben wij ook vragen en bedenkingen. Deze zijn 
allemaal uiteengezet in de bijgesloten Werkdocument 110418 v5.

Wij willen zo spoedig mogelijk een nieuwe gesprek voeren met RWS waarin alle 

punten die in geel zijn gemarkeerd in het werkdocument open en eerlijk 

worden besproken. Wij vertrouwen dat in deze bespreking de informatie die 

wij herhaaldelijk vragen ook beschikbaar gesteld zal worden. Wij hebben een 

agenda voor deze vergadering opgesteld, zie bijlage. Wij denken dat het ook 

zinvol is als de ingenieurs, Robert Hollewand en Joost Klein Gebbink,  erbij 

zullen zijn voor een deel van de vergadering zo dat wij kunnen praten over 
optimalisatie van ons ontwerp.

Deze email, gewijzigd notulen, werkdocument en agenda voorstel zijn ook 
gestuurd naar de diverse betrokken in de gemeentes en provincies.

Met vertrouwen dat u hierop positief zult reageren en zsm een voorstel voor 
een datum voor een nieuwe bespreking zal maken.

Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
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