
Staatkundig Gereformeerde Partij 

Agenderingsverzoek  voor de MIE vergadering van 9 januari 2013 

De SGP fractie verzoekt de problematiek met betrekking tot de reconstructie knooppunt 
Hoevelaken te agenderen voor de MIE vergadering op 9 januari 2013 

 

De motivatie voor deze agendering is als volgt: 

De Gemeente Nijkerk heeft inmiddels 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor leefbaarheid 
maatregelen rond Knooppunt Hoevelaken  onder voorwaarde dat de Provincie Gelderland 
ook een bijdrage doet. 
 
Door de Gedeputeerde Mevr. C. Bieze  is bij de behandeling  van de informerende notitie 
over Knooppunt Hoevelaken in de MIE vergadering van december 2012 toegezegd in januari 
2013 met een vervolg notitie te komen 
 
Deze notitie zal ingaan op de geluidsproblematiek rond Knooppunt Hoevelaken nadat de 
verbreding van de A1 en A 28 hebben plaatsgevonden 

 
Uit nadere informatie is gebleken dat de toegezegde vervolgnotitie niet op 9 januari 2013 
maar op 6 februari  2013 in de Cie MIE  besproken kan worden 

De inbreng van de verschillende bestuurlijke partners in de Bestuursovereenkomst 2  welke 
in april 2013 door de verschillende partijen ondertekent wordt moet echter op 30 januari 
2013 bekent zijn.  
 
Hierdoor is  vrijwel geen ruimte aanwezig om binnen de Provinciale Staten van Gelderland 
tot een verantwoord politiek debat te komen waarvan de uitkomsten nog tijdig naar de 
bestuurlijke partners van de BOK2 kunnen worden overgebracht zodat deze die bij hun 
besluitvorming kunnen betrekken. 
 
Daarom is het wenselijk dat er in de vergadering van de Cie MIE op 9 januari 2013 een 
richtinggevende bespreking plaats vind over  een eventuele provinciale bijdrage om de 
buitengewoon ernstige geluidsproblemen rond Knooppunt Hoevelaken aan te pakken. 
Tevens kan worden besproken waaruit de dekking van een eventuele Provinciale bijdrage 
gevonden moet worden. 
 
Het resultaat van deze bespreking  kan door de Gedeputeerde Mevr. C Bieze gebruikt 
worden in het bestuurlijk overleg voor de BOK2 en tevens als kaderstelling gebruikt worden 
voor de  vervolg notitie van GS  welke in de Cie en Staten  vergadering van februari  kan 
worden  bekrachtigt.  
 
SGP Fractie    A.R. van Doorn 



 


