Inspraakreactie namens de raad van Nijkerk
Voorzitter, mevrouw Biezen, leden van de commissie MIE
Ik kom hier opnieuw vanuit de raad van Nijkerk in uw commissie pleiten voor een snelle
besluitvorming inzake een bijdrage van uw kant ten behoeve van de leefbaarheid in onze
gemeente.
Dank voor die mogelijkheid.
We ervaren grote problemen als gevolg van de zeer ongunstige ligging van delen van onze
gemeente ten opzichte van de A1, de A28 en het knooppunt Hoevelaken. De geluidsoverlast
is onacceptabel groot. Door de reconstructie van het knooppunt wordt dit nog erger.
Mevrouw Ramsbotham van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar zal daar zeker
nog dieper op ingaan.
Voorzitter,
Waarom is een snelle besluitvorming nodig?
Dat heeft te maken met de onderhandelingen die nu plaats vinden over de
bestuursovereenkomst BOK 2. En bij onderhandelen moet je, wil je echt meedoen, ook iets
te bieden hebben. Volgende week bespreken wij als raad van Nijkerk een conceptversie van
BOK 2, een 90% versie van wensen. De resterende 10% moet nog ingevuld worden, maar dat
moet ook binnen afzienbare tijd gerealiseerd zijn. BOK 2 zou dan half maart uitonderhandeld
kunnen zijn, waarmee deze bestuursovereenkomst eind maart wordt voorgelegd aan raden
en staten. Essentieel is dus dat tijdens deze onderhandelingen al duidelijk moet zijn wat
participanten in dat overleg in willen brengen voor hun wensen.
In BOK 2 komen, zoals bekend, zowel bereikbaarheid- als leefbaarheidzaken aan de orde. In
de bestuursovereenkomst wordt een scheiding hiertussen aangebracht. Er mag geen
uitwisseling plaats vinden tussen weging van wensen uit het pakket geluid en overige
wensen. Geluidswensen worden naar geografisch gebied ( de provincies Utrecht en
Gelderland) in een aantal clusters vastgesteld. Daarbinnen kunnen (en wat onze raad betreft
moeten) partijen meebeslissen over geluidswensen op het eigen grondgebied.
Maar ook wordt gekeken naar de mate van cofinanciering. Cofinancierende partijen
profiteren naar rato van het geleverde bedrag van geluidswensen. Geen of fors onvoldoende
inbreng betekent geen vervulling van dringende wensen.
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Voorzitter,
Wat wil de raad van Nijkerk?
Ten aanzien van de bereikbaarheid beschouwt de raad de aansluiting Hoevelaken van en
naar Amsterdam topprioriteit. Daarom heeft de raad hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar
gesteld. Ook de provincie draagt daar 5 miljoen euro aan bij. Inmiddels heeft de minster
besloten in het kader van het Wegaanpassingsbesluit A28 de afrit vanuit Amsterdam/Zwolle
te sluiten medio 2013. Dit is wat ons betreft tijdelijk. Dus het blijft knokken om deze wens
gehonoreerd te krijgen.
Wat betreft de leefbaarheid geldt het volgende:
• De raad stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor geluidsmaatregelen met de restrictie
dat de provincie Gelderland dan eveneens een substantiële bijdrage levert voor
geluidsmaatregelen. Dat heeft te maken met wat ik net heb aangegeven over de
manier van omgaan met geluidswensen en de eisen ten aanzien van de
cofinanciering.
• De raad wil een geluidsscherm aan de oostzijde van de A28 dat leidt tot een
geluidsreductie van 5dB en dat wordt aangelegd vanaf de aansluiting Hoevelaken tot
en met de kern van Holkerveen.
Achterliggende gedachte is hierbij dat niet alleen bewoners langs de A28 met hoge
geluidsbelasting hiervan profiteren, maar dat ook voor de kern Hoevelaken hiermee
een ‘geluidsgat’ wordt gedicht.
Ik wil hierbij aangeven dat een geluidsreductie van 5dB gerealiseerd kan worden met
een geluidsscherm van 3 meter hoog. De aanlegkosten hiervoor worden geraamd op
6 miljoen Euro (incl. BTW).
Voorzitter,
Het is van belang dat we samen optrekken. De onacceptabele geluidsoverlast voor
Hoevelaken, Holkerveen en omgeving vereist dat.
Zoals ik heb aangegeven is de kans op wensvervulling afhankelijk van de mate van
cofinanciering door de verschillende partijen in ons deel van de regio.
Voorzitter,
Wij vragen uw commissie daarom nadrukkelijk: neem ook in deze situatie voor deze
Gelderse burgers uw verantwoordelijkheid en stel op zeer korte termijn voldoende middelen
beschikbaar om de noodzakelijke geluidsschermen te kunnen realiseren.
Dank u wel.
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