
From: Konijnenburg, Petra van (RDU) [petra.van.konijnenburg@rws.nl]

Sent: 29 April 2011 13:34

To: Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar; Richters, Peter; J.vanDoorne@nijkerk.eu; Rob Wesselingh;

Jan lobeek; martine.elverding@bvhooglanderveen.nl

Cc: Schoofs, Ronald (RDU); Lahaye, Stephan (RDU)

Subject: RE: Aangepast verslag 5 april
Geacht Bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar,

 

Graag wil ik reageren op uw bericht.

 

Zoals in het bericht van Ronald Schoofs van 21 april aangegeven willen wij graag op korte termijn met u overleggen

om te kijken hoe we het proces op een andere manier vorm kunnen geven. Alvorens een inhoudelijke vervolgafspraak

te kunnen plannen, willen wij met u komen tot een constructief en zorgvuldig proces om samen te werken. RWS

ervaart de huidige werkrelatie met de Stichting niet als constructief en daarmee voor beide partijen ook niet effectief.

De e-mail van 21 april is bij dit bericht gevoegd. Naar aanleiding van deze mail heeft Ronald Schoofs telefonisch

contact gehad met Rob Wesselingh over bovenstaande.

 

Wat betreft uw opmerkingen op het verslag constateren wij dat RWS en de Stichting op een aantal punten van

mening verschillen over wat er is besproken en afgesproken tijdens de laatste bijeenkomst. Ons voorstel is om de

punten uit het verslag waarover wij van mening verschillen bij een eerstvolgende inhoudelijke bespreking samen door

te lopen.

 

Verder bent u van harte welkom op de bijeenkomst van 11 mei waar alle betrokken bewonersgroepen worden

bijgepraat over de planstudie knooppunt Hoevelaken.

 

Tot slot wil ik u hierbij laten weten dat komende week (2 t/m 6 mei) zowel Ronald Schoofs, Stephan Lahaye als ikzelf

afwezig zijn in verband met vakantie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Petra van Konijnenburg

 

 

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

Verzonden: donderdag 28 april 2011 10:00

Aan: Konijnenburg, Petra van (RDU); Richters, Peter; J.vanDoorne@nijkerk.eu; Rob Wesselingh; Jan lobeek;

martine.elverding@bvhooglanderveen.nl

CC: Schoofs, Ronald (RDU); Lahaye, Stephan (RDU)

Onderwerp: RE: Aangepast verslag 5 april

 

Geachte Mevr van Konijnenburg

Wij zijn verheugd dat de meeste en de belangrijkste toevoegingen van de SHB&L over aspecten die ontbraak in het

eerste concept zijn overgenomen.

Wij zijn ook verheugd dat er gesuggereerd wordt, in tegenstelling tot eerdere berichten (via de gemeentes), dat

geluidsschermen zullen wel geplaatst worden, als volgens de wet die nodig blijken te zijn, ondanks dat tot nu toe de

kosten hiervoor zijn niet opgenomen in het kostenraming.

Helaas zijn wij niet eens over de volgende punten:

Het opmerking dat de SHB&L verkeerskundig is het dezelfde als de referentie ontwerp is geschrapt. In de

SHB&L ontwerp is het aantal banen op de hoofdwegen, lussen en bogen hetzelfde als in het referentie

07/05/2011 110429 PVK Aangepast verslag 5 april.h…

C:/…/110429 PVK Aangepast verslag 5 … 1/3



ontwerp; alleen in het  SHB&L ontwerp zijn de aansluitingen Hoevelaken - A1 gehouden, en het behoud van

deze  zal verlichting geven aan het hoeveelheid verkeer op het knooppunt.

De toevoeging dat de bestemmings plan over de geluidsscherm langs de A28 bij Vathorst is tijdelijke "volgens

de Stichting". Volgens de bestemmingsplan van Amersfoort is de geluidsscherm tijdelijke - dat is een feit! (Als

er eventueel twijfel uwerzijds hierover bestaat dan kunnen wij hierover informatie verschaffen.)

De 3 toegevoegde acties zij geschrapt.  Wij hebben over deze punten gesproken tijdens de vergadering en u

heeft toegezegd deze acties uit te voeren.

Bijgesloten is versie 4 van het verslag dat hopelijk nu definitief kan worden gemaakt.

Zoals aangegeven in ons eerder bericht, willen wij op korte termijn een vervolgafspraak met u maken om de punten

en vragen in ons voorgesteld agenda en in ons opgesteld werkdocument te bespreken. De Heer Schoofs heeft

aangegeven op korte termijn contact met ons op te nemen voor het maken van een vervolgafspraak. Wij hopen dat

dit zal zeer binnenkort gebeuren.

De Stichting wil nogmaals benadrukken dat onze doelen, en hopelijk die van RWS en de Minister van I en M, zijn

uiteraard de verkeers problemen rondom Knooppunt Hoevelaken op te lossen, maar niet ten kosten van de

bereikbaarheid en leefbaarheid van de inwoners en bedrijven van Hoevelaken en omgeving. Duidelijk dat wij dus goed

overleg en goede gesprekken en afspraken nastreven om deze doelen te bereiken.

 

met vriendelijke groet,

 

Joyce Ramsbotham

namens het bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

 

-----Original Message-----

From: Konijnenburg, Petra van (RDU) [mailto:petra.van.konijnenburg@rws.nl]

Sent: 22 April 2011 12:55

To: Richters, Peter; J.vanDoorne@nijkerk.eu; Joyce Ramsbotham; Rob Wesselingh; Jan lobeek;

martine.elverding@bvhooglanderveen.nl

Cc: Schoofs, Ronald (RDU); Lahaye, Stephan (RDU)

Subject: Aangepast verslag 5 april

Beste mensen,

 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de SHB&L op het conceptverslag van ons overleg van 5 april jongst

leden, stuur ik jullie hierbij een aangepaste versie. Een aantal opmerkingen van de Stichting hebben wij niet

overgenomen. Hieronder volgt een korte toelichting:

 

‘Er is geen budget voor geluidschermen’; deze opmerking is niet overgenomen omdat hij onjuist is.

RWS moet voldoen aan de (nieuwe) wet geluidshinder. Er komen geluidsmaatregelen. Welke dit zijn

(bron- en/of effectmaatregelen) en waar precies is nu nog niet duidelijk. Gedurende de planstudie wordt

bepaald waar welke maatregelen doelmatig zij conform de standaard werkwijze. In de raming is een

opslagpercentage meegenomen voor deze geluidsmaatregelen.

‘Verkeerskundig is de SHB&L variant hetzelfde als het referentieontwerp’; deze opmerking is niet

overgenomen omdat het ontwerp van de SHB&L niet gelijk is aan het referentieontwerp. Hierdoor kan

niet gesteld worden dat de SHB&L variant verkeerskundig hetzelfde is als het referentieontwerp.

‘RWS kan (bij een nieuw overleg) ook verdere uitwerkingen presenteren’; dit is niet afgesproken tijdens

het overleg.

Vervolg; de geschrapte passages zijn weer ingevoegd. De oorspronkelijke tekst geeft het proces weer

zoals RWS het nu insteekt.
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Toegevoegde acties: de verkeersprognoses zijn momenteel niet beschikbaar omdat de berekeningen

opnieuw worden uitgevoerd. Deze cijfers worden ook niet op de korte termijn verwacht. De overige

toegevoegde acties zijn in onze beleving niet afgesproken tijdens het overleg.

 

Op- en aanmerkingen op dit aangepaste verslag ontvang ik graag uiterlijk 28 april waarna ik het verslag

definitief zal maken.

 

Naar aanleiding van het verslag nog de volgende aanvulling:

De Belangenvereniging Hooglanderveen heeft Rijkswaterstaat uitgenodigd om bij de jaarvergadering op 27 april

aanwezig te zijn. Rijkswaterstaat heeft hierop aangegeven dat zij op 11 mei een bijeenkomst organiseert voor

alle betrokken bewonersgroepen rondom de planstudie om zo iedereen op eenzelfde informatieniveau bij te

praten. RWS zal daarmee niet aanwezig zijn op 27 april. Afgesproken is dat de documenten van het overleg

van 5 april niet worden verspreid of uitgedeeld tijdens de jaarvergadering van de Belangenvereniging

Hooglanderveen op 27 april a.s.

 

Met vriendelijke groet,

Petra van Konijnenburg

 
-------------------------------------------------------

Ir. Petra van Konijnenburg

Projectleider / Omgevingsmanager

 
Rijkswaterstaat Dienst Utrecht / WVP
Bezoekadres: Griffioenlaan 2, Utrecht

Postadres: Postbus 24094, 3502 MB Utrecht

 
T 088-7982534

M 06-21227187

 
Ik ben donderdag afwezig
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