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1. Locatie & Tijd 
Stadscafé De Observant, Amersfoort 

Dinsdag 08 december 2015 tussen 19:00 en 21:00 

 

2. Genodigden 
ANWB - pleziervaart 

Bedrijvenkring Bunschoten - Spakenburg 

Bedrijvenkring Hoevelaken-Nijkerk 

Belangenvereniging Dorrestein 

Belangenvereniging Hooglanderveen 

Belangenvereniging Leefbaarheid 

Aanwonenden A1 Terschuur 

Bewonersvereniging Blok 43 

Bomenstichting 

Buurtinitiatief Nieuwland 

Dorpsraad Achterveld Stoutenburg 

Eigen Vervoerders Organisatie 

Evo (Europese Verladers Organisatie) 

Fietersbond (Afdeling Leusden) 

Fietsersbond 

Fietsersbond (afdeling Amersfoort) 

Flora & Faunawerkgroep Hoogland-West 

Gelders Genootschap 

IVN Amersfoort 

IVN Eemland 

Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en 

Flevoland 

Knmv (Koninklijke Nederlandse 

Motortrijders Vereniging) 

Knv (Koninklijk Nederlands Vervoer) 

Koninklijke Schuttevaer Vereniging 

Milieucentrum Utrecht 

Milieudefensie Amersfoort 

Mkb Midden 

Natuur- en Milieufederatie Utrecht 

Natuurmonumenten 

Plaatselijk Belang Voorthuizen 

Platform Liendert-Rustenburg 

Rocov Utrecht ( = Rover) 

Rover Amersfoort 

Samenwerkende Groeperingen 

Leefbaarheid Amersfoort 

Staatsbosbeheer 

Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 

Duurzaam 

Stichting Behoud Nimmerdor 

Stichting Dorrestein 

Stichting Heiligenbergerbeekdal 

Stichting Het Geldersch Landschap 

Stichting Het Utrechts Landschap 

Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 

Leefbaar 

Stichting Milieuzorg Zeist E.O. 

Stichting Nieuw Knal Groen 

Stichting Onze Stadstuin 

Stichting Recreatie  (SRO) 

Svgv (Stichting Vernieuwing Gelderse 

Vallei) 

SVOV 

Transport en Logistiek Nederland Regio 

Noordwest 

Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB) 

Vereniging Beter Wonen In Rustenburg, 

Liendert En Omgeving 

Vereniging Recreatieondernemers 

Grebbelinie 

Vereniging Vrienden van het 

Waterwingebied 

Verontruste Hooglanders 

Vno-Ncw Midden Nederland 

Vvn (Veilig Verkeer Nederland) 

Werkgroep A28 Rustenburg 

Werkgroep Beekdal-Leusden 

Werkgroep Natuur Zoekgebied 

Hoevelakense Bos 

Werkgroep 

Nijkerkerstraat/Westerdorpstraat
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3. Bezoekers 
Er zijn 16 belanghebbende organisaties op de klankbordgroep bijeenkomst afgekomen 

vertegenwoordigd door 26 deelnemers. 

 

4. Doel van de avond 
Kennismaking tussen de klankbordgroepleden en de Combinatie A1|28. Uitspreken van 

wederzijdse verwachtingen en het maken van vervolgafspraken omtrent het betrekken van de 

klankbordgroep(en). 

 

5. Opzet van de avond 
De avond is verdeeld in een aantal bespreekpunten: 

1. Kennismaking en uitwisseling van belangen 

2. Wederzijdse verwachtingen 

3. Totstandkoming ontwerp (overgeslagen in verband met de tijd) 

4. Vervolgafspraken 

5. Evaluatie 

 

6. Kennismaking en uitwisseling van belangen 
Tijdens de kennismakingsronde heeft iedereen zijn/haar organisatie genoemd en is het 

belang van de achterban van de organisatie genoemd. Deze zijn zo goed mogelijk 

overgenomen van de ingevulde formulieren. Een overzicht: 

 

Bedrijvenkring Hoevelaken-Nijkerk 

Een goede bereikbaarheid voor bedrijven en hun klanten en medewerkers 

Zorgen om bereikbaarheid tijdens de bouw 

Zorgen om zichtbaarheid van huidige bedrijven langs de A1 

Gevolgen voor winstgevendheid, werkgelegenheid en waarde onroerend goed 

 

Buurtinitiatief Nieuwland 

Leefomgeving verbeteren door de strook groen op de geluidswal te voorzien van meer bomen 

Het groen moet het fijnstof afvangen en ontstressend werken 

Educatief groengebied voor de bewoners 

Prettig en leefbaar op het gebied van geluid, fijnstof en sociale cohesie 

Betrokken worden bij verhogen geluidswal langs A1 

Wijk verbeteren door middel van groenstrook langs de geluidswal: initiatief is vergevorderd en 

wordt gedragen door de gemeente Amersfoort en heel veel bewoners 

 

Combinatie A1|28 

Binnen tijd en budget knooppunt Hoevelaken en omgeving versterken in een goede 

samenwerking met Rijkswaterstaat en met een omgeving die tevreden is over het proces en 

de communicatie 

Veiligheid en met de juiste kwaliteit 

Van knooppunt Hoevelaken weer een icoon maken 

 

Fietsersbond afdeling Amersfoort 

Goede toekomstgerichte, veilige en comfortabele fietsverbinding onder A1/A28 
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Gemeente Nijkerk 

Een goede doorstroming met zo min mogelijk omgevingshinder voor inwoners van de 

gemeentekernen en een goede inpassing vanuit landschappelijk oogpunt 

 

Reizigersvereniging Rover 

Tijdig overleg tussen het project en de OV bedrijven over werkzaamheden zodat er op tijd 

genoeg capaciteit geregeld kan worden en de hinder voor reizigers zo min mogelijk zal zijn 

 

Rijkswaterstaat 

Optimale doorstroming en leefbaarheid realiseren voor dit project en de omgeving 

In goede relatie en samenwerking dit proces/project doorlopen 

Zorgvuldig proces, geïnformeerde omgeving 

Inpassing in de omgeving op een zodanige manier dat omgevingswensen waar mogelijk zijn 

meegenomen 

Voldoende draagvlak 

 

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort 

Goede verkeersafwikkeling 

Sparen van zoveel mogelijk groene ruimte 

Geluidsoverlast en fijnstof afgifte zoveel mogelijk beperken voor omwonenden 

Onderdoorgang Heiligenbergerbeek 

 

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 

De leefbaarheid van de bewoners van Hoevelaken en omgeving 

De gezondheid van de bewoners van Hoevelaken en omgeving 

De bereikbaarheid van Hoevelaken 

Dat geld van gemeente Nijkerk en provincie Gelderland niet weggegooid wordt door een 

geluidscherm te plaatsen dat geen 5dB reductie geeft aan de omwonenden 

Verminderen van de overlast 

  

Stichting Milieuzorg Zeist E.O. 

Betrokkenheid Utrecht, Hilversum, Amersfoort 

Zorgvuldige inpassing met betrekking tot natuur, landschaap en cultuurhistorie + 

leefomgeving voor zover ruimtelijk aanvaardvaar 

 

Stichting Onze Stadstuin 

Oplossen lawaai 

Dat de files verdwijnen 

Vermindering fijnstof 

Zicht niet bederven 

Hoogspanning tegelijkertijd weg 

 

Stichting Recreatie 

Zoveel mogelijk in stand houden van sportparken en volkstuinen 
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Vereniging Amersfoortse Bedrijven 

Goede doorstroming en veiligheid tijdens en na het project 

Infra is van belang voor bereikbaarheid van klanten en medewerkers Amersfoortse bedrijven 

 

Werkgroep A28 Rustenburg 

Zo min mogelijk geluid 

Schone lucht 

Ruimtebeslag 

Aanzien 

Verkeersoplossing omgeving 

 

Werkgroep Beekdal-Leusden 

Minimaliseren van overlast van geluid en uitstoot 

  

Werkgroep Nijkerkerstraat/Westerdorpstraat 

Stil en veilig knooppunt 

Sociaal en verkeerstechnisch veilig voor fietsers 

Minder geluidsoverlast in de leefomgeving 

Gelijke behandeling met Vathorst 

Geen windmolens 

(sociaal) Veilig fietspad aan de Amersfoortsestraat 

 

Uit bovenstaande kennismakingsronde is op te maken dat er veel overlappende belangen zijn 

bij belangenorganisaties met name op het gebied van leefbaarheid en geluidsreductie. Vanuit 

de belangenorganisaties heerst een gevoel dat veel wensen vanuit de omgeving niet zijn 

meegenomen in het ontwerp. 

Dit terwijl RWS en Combinatie het beeld hebben dat de omgeving in de afgelopen periode 

heel goed bediend is omdat er tijdens de aanbesteding een grote prikkel was om zoveel 

mogelijk voor de omgeving te doen in de vorm van het realiseren van regiowensen. Het feit 

dat de Combinatie A1|28 het maximale aantal regiowensen wist te realiseren was essentieel 

om de aanbestedingte kunnen winnen. Op het gebied van geluidsreductie hebben 

belangenorganisaties bijvoorbeeld al een aantal bovenwettelijke geluidschermen voor elkaar 

weten te krijgen bij de bestuurlijke omgeving. Veel vragen die nu nog spelen bij de 

belangenorganisaties kunnen pas tijdens of na het OTB traject beantwoord worden, binnen de 

kaders van de wet, van de bestuursovereenkomst en het contract. Er is bij de KBG veel  

behoefte om hier actief in meegenomen te worden. De zorg is dat de 6 weken inspraaktijd op 

het OTB te laat komt en te kort is om nog aanpassingen door te kunnen voeren. 

 

7. Gouden regels 
De binnen de Combinatie, Rijkswaterstaat en Klankbordgroep geldende gouden regels 

worden toegelicht in de klankbordgroepbijeenkomst: 

 Communicatie: 

o BOB  Beeldvorming, Ordeelsvorming, Besluitvorming 

o LSD  Luisteren, Samenvatten, Doorvragen 

o NIVEA  Niet Invullen Voor Een Ander 

o ANNA  Alles Nagaan Niks Aannemen 
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o IMT  Ieders Mening Telt 

 Van vertrouwelijke informatie wordt aangegeven dat het vertrouwelijk is en dan staat 

het de volgende dag niet in de media; 

 Geen journalisten in de klankbordgroep; 

 Alle deelnemers vertegenwoordigen een achterban. Er worden geen individuele 

zaken besproken, persoonlijk eigenbelang mag niet domineren; 

 RWS / Combinatie is verantwoordelijk voor informeren van de omgevingspartijen. 

De aanwezigen zijn het eens met deze regels. 

 

8. Wederzijdse verwachtingen 
Na de kennismakingsronde is een discussie gevoerd over de verwachtingen die de 

belangenorganisaties, de Combinatie A1|28 en Rijkswaterstaat naar elkaar hebben. 

 

Verwachtingen belangenorganisaties van Combinatie A1|28 en Rijkswaterstaat 

 Wederzijdse open en transparante communicatie zoals onder punt 7 toegelicht en 

elkaar ontmoeten 

 Positief en met respect met elkaar omgaan (fouten maken mag) 

 Samen zoeken naar een win-win situatie  co-creatie om van elkaar te leren en 

nieuwe inzichten te kunnen verkrijgen 

 Help ons bij inspraak: 

o Vormgeving van ideeën 

o Inhoud 

o Bij wie kunnen wij terecht? 

o Wanneer kunnen wij terecht? 

o Hoe pakken wij dat aan? 

 Vroege betrokkenheid bij ontwerp 

 Beter vooraf masseren dan achteraf procederen 

 Vormgeven aan en ingbrengen van ideeën, kruisbestuiving. 

 Biedt ons duidelijkeheid: welke ruimte is er beschikbaar en welke niet? (vormgeving, 

procesgang, communicatie en tijdige betrokkenheid) 

 Gemotiveerde en goed onderbouwde toelichting op gestelde vragen 

 Denk met ons mee 

 Sta open voor onze problemen en verschuil niet achter de wet 

 Aanvoelen wat er speelt bij de belangenorganisaties 

 Geen duidelijk aan welke rol  door de Combinatie/ Rijkswaterstaat van de KBG wordt 

verwacht. Duidelijkheid over inhoudelijke invloed. 

 

Verwachtingen Combinatie A1|28 en Rijkswaterstaat van belangenorganisaties 

 Geef ons aub feedback over proces van communiceren met omgeving 

 KBG heeft een belangrijke  signaalfunctie vanuit de achterban 

 Inhoudelijke thema’s zijn vaak niet voor iedereen van belang, deze thema’s daarom 

niet in deze klankbordgroep bespreken maar indien relevant in kleiner comité 

 Een open houding van iedereen.  

 Respect voor de besluiten die in het verleden al zijn genomen, respect voor de kaders 

(wettelijk en contractueel) waarbinnen Rijkswaterstaat en de Combinatie A1|28 

moeten opereren. 
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 Het kunnen bespreken van vertrouwelijke informatie (bijvoorbeeld zaken waar nog 

twijfel over is) zonder dat deze na een bijeenkomst naar buiten worden gebracht. 

Reactie van KBG-leden: we willen wel onze achterban kunnen informeren.Daar 

hebben Rijkswaterstaat en de Combinatie begrip voor. Afspraak is dat de informatie 

uit de KBG in principe kan worden gedeeld met de achterban, tenzij RWS/ de 

Combinatie A1|28 vantevoren aangeven dat een bepaald onderdeel (tot een bepaald 

moment) vertrouwelijk is. In dat geval wordt het niet opgenomen in het verslag en 

wordt dat deel van de informatie tot het aangegeven moment niet gedeeld met de 

achterban. 

 Gevoel van veiligheid in de vertrouwensband met de KBG 

 Klankbord kan als besloten klankkast dienen 

 

Informatieavond toelichting VKV 

In het voorjaar zal de minister een beslissing nemen over het VKV. De combinatie heeft 

bedacht dan een avond te organiseren om de verschillen tussen het aanbiedingsontwerp en 

de voorkeursvariant toe te lichten. Maar omdat er nauwelijks verschillen zitten tussen het 

aanbiedingsontwerp dat in augustus is gepresenteerd en het ontwerp van de voorkeursvariant 

in het voorjaar, overwegen Rijkswaterstaat en de Combinatie  om de informatieavond te laten 

vervallen. Wel wordt  een publiekssamenvatting verstrerkt en worden  stukken gepubliceerd 

op de website. 

 

Reactie van de klankbordgoep:  

 Je kunt nooit genoeg communiceren 

 VKV heeft andere juridische status. Het vormt de basis voor het (O)TB. Om achteraf 

te voorkomen dat verweten wordt dat er te weinig over gecommuniceerd is nu 

gewoon communiceren door middel van een informatieavond 

 Zie de avond als een kans om een nog groter deel van de omgeving te bereiken 

 Als de conclusie inderdaad is dat er weinig is veranderd dan is dat maar zo 

 

Rijkswaterstaat en de Combinatie hebben op basis van deze feedback toch besloten om een 

informatieavond te organiseren na het besluit van de Minister. Op deze informatieavond volgt 

geen inspraakmogelijkheid. 

 

9. Vervolgafspraken 
 Verslag eerste KBG voor de kerst sturen aan deelnemers en afwezigen. 

 Volgende KBG medio februari met als belangrijkste doel: 

o Duidelijkheid geven over de ruimte die er nu nog wel en niet is wat betreft 

vormgeving en proces; 

o Feedback geven over hoe om te gaan met nu geinventariseerde 

verwachtingen; 

o Bespreekpunten die niet zijn behandeld in deze klankbordgroep alsnog 

bespreken. 
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10. Evaluatie 
 

 

 

 

 

 

 Openheid 

 Constructieve houding 

 Blij om uitgenodigd te zijn en te 

mogen spreken 

 Antwoord gekregen op de vragen 

 Leerzaam 

 Belangrijke randvoorwaarden 

benoemd om win-win te bereiken 

 Goed geëindigd 

 Was begonnen met de 

verwachtingen vanuit de 

belanghebbende organisaties 

 Betrokkenheid weggebruikers mist 

(noot: deze organisaties waren wel 

uitgenodigd) 

 Afwezigheid van veel genodigden 

 Ongepast dat RWS en CA1|28 met 

zoveel aanwezig zijn 

 Kunst van het ‘out-of-the-box’ denken 

gemist bij RWS/CA1|28 

 Niet het gevoel uitgenodigd te zijn om 

in gesprek te gaan over nieuwe 

ideeën, plan lijkt al in beton gegoten. 

 Creatief/Uitnodigend meedenken 

 Teleurstelling over het ontbreken van 

een ambitie bij RWS als het gaat om 

extra omgevingskwaliteit 

 Spanning tussen kunnen en mogen 

 Verkeerd begonnen, goed geëindigd 

 Knoop in de maag over 

verwachtingen van de 

klankbordgroep in combinatie met de 

kaders die Rijkswaterstaat en 

Combinatie A1|28 hebben 

 Te ambitieuze agenda 

 


