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Raadsbesluit 27 maart 2012 
 

• Maximaal € 10 miljoen voor Amersfoortse wensen 

• Beperken van geluidsoverlast en het verbeteren van de 
luchtkwaliteit voor alle wijken. 

• Behoud aansluiting Hoevelaken en beperken van 
verkeersdruk (Amersfoortse) wegennet. 

• Goede inpassing met oog op ecologie en duurzaamheid. 

• Goede recreatieve/ecologische verbindingen A28-Zuid. 
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Amersfoortse wensen   
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Motie 4-4 Aansluiting Hoevelaken  
   

• Behoud aansluiting Hoevelaken in oostelijke richting is eis 

• Maximaal € 10 miljoen als ‘oost’ in eisenpakket zit 

• Als ‘oost’ er geen eis herbenoemen als wens 

• Goede inpassing(reductie geluid en lucht), 

 behoud aansluiting Hoevelaken en ecologie hoofdthema’s 
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Moties 4-6 Voorwaarden 
ondertekening en dekking 

 

• Raad rapporteren over regionale wensenpakket 

• BOK2 harde voorwaarden:  

 Amersfoorts geld/Amersfoortse wensen 
• Dekkingsvoorstel voorafgaand aan BOK2 
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Mogelijke regionale cofinanciering 
 

• Gemeente Amersfoort € 10      (maximaal) 

• Provincie Utrecht   € 10      (maximaal) 

• Provincie Gelderland   €   5      aansluiting Hoevelaken 

      €   1,25 viaduct Stoutenburg 

• Gemeente Nijkerk   €   1      aansluiting Hoevelaken  

      €   1,25  viaduct Stoutenburg 
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Uitkomst Raadspeiling 2 oktober 2012 

In volgorde van belangrijkheid de volgende prioriteiten: 

• Beperking van geluidhinder 

• Behoud aansluiting Hoevelaken in westelijke richting 

• Ontvlechten fietsverbinding Amersfoort -  Hoevelaken 

• Cofinanciering Heiligenbergerbeek ondergeschikt aan 
bovenstaande 

• Luchtkwaliteit geen extra maatregelen 
›   
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Globale (Amersfoortse) planning 

• Oktober 2012 Amersfoortse inzet  peiling Raad 

• Okt/nov 2012 Regionale wensen informatie Raden/Staten 

• Okt/nov 2012 Regionale wensen  peiling Raad 
› inclusief geluid 

› inclusief weging 

• Februari 2013 BOK2    bespreking Raad 

• Februari 2013 BOK2   besluit Raad  
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