Inspraak 6 februari Cie MIE
Voorzitter, Mevr. Bieze, leden van de Commissie
Namens alle inwoners van Hoevelaken en Holkerveen, verzoeken wij u NIET in te
stemmen met het voorstel van GS om geen bijdrage te leveren voor
geluidsmaatregelen. De getallen, die GS hanteert, geven een totaal verkeerde
weergave van de werkelijkheid. Heel Hoevelaken en Holkerveen hebben een zeer
hoge geluidsbelasting. In de praktijk is de geluidsbelasting veel hoger dan in de
theoretische berekeningen wordt aangegeven, omdat er geen rekening met het
effect van de wind langs het Vathorstscherm wordt gehouden. Dat is een bekend
feit.
Heel Hoevelaken en Holkerveen zullen profiteren van een geluidsreductie van een
geluidsscherm. Dat zijn NIET 61 huizen, maar ongeveer 4000 huizen, met 10,000
inwoners in Hoevelaken en enkele honderden in Holkerveen, zoals vorige week is
aangegeven door Nijkerkse wethouder Horst. De kosten per woning zijn geen
€100.000 per woning, maar slechts €1250 per woning. Dit is goedkoper dan de
maatregelen, die Gelderland zelf heeft genomen in reeds uitgevoerde projecten.
In uw eigen Gelderse Milieu actie plannen krijgen wegen met 3 miljoen voertuigen
per jaar een hoge prioriteit. Langs de A28 rijden nu 33 miljoen voertuigen per jaar en
als de reconstructie klaar is, worden het er maar liefst 45 miljoen met 8 rijstroken!! En de weg is straks slechts 20 á 30 meter van sommige huizen verwijderd en de
geluidsbelasting is 65dB tot boven 70dB. Er is geen provinciale weg die hiermee kan
concurreren. Hoevelaken en Holkerveen voldoen daarmee aan uw doelmatigheids
criteria.
Neem uw verantwoordelijkheid voor de mensen, die ziek worden van de
geluidsoverlast ongeacht of het afkomstig is van een rijksweg of van een provinciale
weg.
Wil Provinciale Staten het voor zijn verantwoordelijkheid nemen, dat Gelderse
burgers dag en nacht met een zeer ziekmakend geluidsniveau van meer dan 65 dB
tot wel 71 dB overbelast worden?
Zeker als uw eigen beleid een maximum stelt van 63 dB.

Wil Provinciale Staten het voor zijn verantwoordelijkheid nemen met het voorstel van
GS dat participatie uitsluit in een oplossing voor de veel te hoge geluidsoverlast?
Wil Provinciale Staten zijn eigen bewoners laten vallen, terwijl gemeente Amersfoort
en Provincie Utrecht wel geld toezeggen om hun bewoners te beschermen?
Bereikbaarheid is belangrijk, maar niet ten kosten van leefbaarhied. Dat is ook niet
het geval bij andere rijksprojecten, waaraan Gelderland meebetaalt. Dus neem uw
verantwoordelijkheid zorg dat zowel de bereikbaarheid en leefbaarheid worden
verbeterd.
Gemeente Nijkerk heeft in 2008 erkend dat er een geluidsoverlastprobleem is. De
bewoners van Hoevelaken en Holkerveen hebben geduldig gewacht op een
oplossing als onderdeel van de reconstructie van het knooppunt. Maar wij kunnen
niet langer wachten, vooral niet als deze plannen worden uitgesteld.
Voorzitter, leden van de Commissie, Mevrouw Bieze neem uw verantwoordelijkheid,
meet niet met twee maten. Beslis nu dat actie nodig is om uw eigen inwoners te
beschermen. Stel het besluit niet uit.
Leden van de Commissie, namens alle inwoners van Hoevelaken en Holkerveen,
verzoeken wij u een opdracht te geven aan uw gedeputeerde om het maximale te
onderhandelen over een scherm langs de Nijkerkse kant van A28 te realiseren, om
het geluidsniveau met minimaal 5dB te verlagen en daar ook middelen voor
beschikbaar te stellen.
Dank uw voor uw aandacht.

