
Korte notities over bespreking met RWS op 6 juni 2014 (voor intern gebruik) 

Aanwezig: RWS  Marjolein Gorter- Manhoudt en Nicolet Luisman 

  SHB&L: Rob Wesselingh en Joyce Ramsbotham  

Referentie: 140606 

De volgende punten waren besproken: 

1. Algemeen sfeer, belangen, hun taak (ook verbeteren van leerbaarheid), onze taak, 
verhouding met gemeente Nijkerk 

• De sfeer van deze bespreking was er goed en open. 
• Marjolein legt uit dat de terughoudendheid van RWS om de vragen van de SHB&L te 

beantwoorden ligt in de drukke taak en prioriteit stelling dat zij aan Nicolet geeft 
• Nicolet legt uit dat zij de kosten van het geluidscherm niet wil berekenen omdat Horst 

heeft verklaard dat Nijkerk wil de wens niet zal kopen en omzetten in een eis. Dit 
verbaasd de SHB&L. Horst heeft dit niet aan ons meegedeeld en is ook niet 
bemachtigd om zo een uitspraak te maken. De SHB&L zal dit verder opnemen met 
de gemeente. 

2. Saneringsschermen langs A28 - waar, hoogte, lengte, kosten 
 

• De definitieve plaats en hoogte van de saneringsschermen wordt bekend als de 
OTB bekend is maar Nijkerk heeft recht op saneringsschermen ook als de A28 
niet verbreed wordt. 

• Volgens RWS komt er binnenkort nieuwe wetgeving dat regelt dat 
saneringsschermen samen met een reconstructie gebouwd moeten worden. 

• Volgens RWS zijn er 540 meter aan schermen van 2 to 3  meter hoog gepland 
(5dB reductie) langs de A28 bij de Scheidingsweg, de Domstraat en van 
Tuyllstraat. 

• Marjolein zal precies uitzoeken waar en hoe lang en hoog de huidige gepland 
saneringsschermen zullen zijn en de informatie aan ons doorgeven. 

3. Schermen van Amersfoort in NO kwadrant - waar, lengte 

• Er komt ook 415 m scherm in de hoek bij de Amersfoortsestraat en de 
verbindingsweg A1 O en A28N om de eis van Amersfoort voor 5 dB reductie te 
vervullen 

4. Kosten schermen voor Nijkerk tussen van Tuyllstraat en de Flier 

• Dat is niet berekend – zie punt 1 boven 

5. Contour lijnen bij op en afrit Hoevelaken zuid kant A1 (grond van het Rijk) en bij 
Outputweg. Deze contour lijnen zijn niet heilige. Als een idee wordt ingediend of een 
aannemer wil over de contourlijnen heen gaan en het plan bespaart  veel geld, dan is dat 
bespreekbaar. 

6. Presentatie van ideeën 

• De SHB&L heeft uitgelegd dat niemand van het bestuur kan aanwezig zijn op 1 
juli. Wij zullen vertegenwoordigd zijn door Mevr. Gea Smink. De informatie avond 
is alleen bedoeld om de indieners te vertellen wat gaat gebeuren op 10 
september. Als wij vragen hebben kunnen wij altijd bellen met Nicolet. 



• De SHB&L heeft gevraagd of een stand per idee of per organisatie/indiener komt. 
RWS heeft hier niet over nagedacht. 

7. Vraag over GPP's - heersende waard - datum van eerste vaststelling, verkeers intensiteit 
bij 1de vaststelling.  

• RWS heeft de vraag beantwoord. De heersende waard is het werkelijk berekend 
geluid in 2008. De GPP is altijd het werkelijk berekend geluid + 1.5dB. Sinds 
2008 is de berekend geluid met 0.1dB omhoog gegaan, Dit verklaard het verschil 
van 1.6dB tussen de heersende waard en de huidige GPP.  

8. Jan's vraag over verkeers cijfers. 

• De verkeerscijfers die de SHB&L heeft ontvangen voor de verbindingsweg 
waren de ongecorrigeerde ruwe cijfers. De cijfers die gebruikt worden door 
RWS hebben de discrepantie van 30% niet. De RWS gebruikt de 
gecorrigeerde cijfers. Deze worden in december openbaar gemaakt. 

SHB&L bedankt Marjolein en Nicolet voor het prettige gesprek en dat zij bereid waren om 
naar Hoevelaken te komen. 

 


