
From: Konijnenburg, Petra van (RDU) [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

Follow Up Flag: Follow up

Flag Status: Flagged
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.

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
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T 088-7982534

M 06-21227187

 
Ik ben donderdag afwezig
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