
From: Rob Wesselingh [rob.wesselingh@planet.nl]

Sent: 14 January 2011 00:25

To: Henk Lambooij 

Cc: c.prins@nijkerk.eu; 'J vanDoorne'; 'Jan Lobeek'; 'Joyce Ramsbotham'

Subject: FW: A28 spoedwet werkzaamheden
Geachte Heer Lambooij, Beste Henk,

 

Ter informatie stuur ik je onderstaande interne wisseling door ten aanzien van de spitsstrook die men bezig is aan te

leggen (of waarvoor in ieder geval voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd) van A28 Leusden Zuid naar de

A1 richting Barneveld, aansluitend op de A1 Spitsstrook Hoevelaken/Barneveld.

 

De RWS projectgroep die zich met deze spitsstrook bezig houdt gaat er zo te zien van uit dat de A1 Hoevelaken afrit

aan de zuidzijde (voor verkeer uit richting Amsterdam) zal worden afgesloten om ruimte te maken voor de tweebaans

afrit van A28 Zuid naar A1 Oost (vaste strook plus Spitsstrook). Het afsluiten is dan nodig omdat het kruisen van twee

rijbanen over zo’n korte afstand onveilig zal zijn. Zij beroepen zich daarbij op de “Verkeersovereenkomst Vathorst”

(Vasthorst Convenant) waarin de afsluiting van de A1 op- en afritten bij Hoevelaken onder voorwaarden zijn vastgelegd.

 

Ben jij van deze ontwikkeling op de hoogte, en kun jij ons het standpunt van Gemeente Nijkerk in dat opzicht

aangeven? Is dit standpunt ook in de besprekingen met RWS over dit onderwerp al ter tafel gebracht?

 

Dit sterkt ons in ieder geval in het voorstel dat wij al eerder hebben toegezonden met onze Email van 9 december

2010 om als gemeente de Verkeersovereenkomst Vathorst niet langer bindend te verklaren zodat er door andere

instanties niet meer naar kan worden teruggrepen als basis voor besluitvorming.

 

Als Stichting zullen wij tegen de eventuele afsluiting sterk stelling nemen omdat:

 

•         Het verkeer van/naar richting Amsterdam voor Hoevelaken een van de belangrijkste verkeersstromen behelst

•         De alternatieve oplossingen voor verkeer vanuit richting Amsterdam naar Hoevelaken naar onze mening geen

adequate alternatieven bieden, noch via Vathorst, noch via de A28 Hogeweg afrit

•         RWS zo wie zo heeft bevestigd dat alle A1 op- en afritten bij Hoevelaken open zullen blijven totdat de eerste

spade voor reconstructie van het Knooppunt de grond in gaat

 

Verder lijkt het ons logischer dat de A28 Zuid/A1 Oost afrit zich al tot 1 baan samenvoegt voordat het verkeer de A1

parallelweg oprijdt omdat het samenvoegen toch zal moeten plaatsvinden voordat de A1 parallelbaan zich samenvoegt

met de A1. Op deze wijze kan de huidige afrit gewoon blijven gehandhaafd en wordt het besluit van een eventuele

afsluiting een onderdeel van de algehele besluitvorming rond Knooppunt Hoevelaken.

 

Wij zien jullie antwoord met belangstelling tegemoet.

 

Rob Wesselingh

 

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

Rob Wesselingh, Voorzitter

Van Dedemlaan 51

3871 TD Hoevelaken

 

T +31 33 253 5172

M +31 653 540 883

E rob.wesselingh@hoevelakenbereikbaar.nl

W www.hoevelakenbereikbaar.nl

 

 

 

Van: Jan lobeek [mailto:jlobeek@xs4all.nl] 

Verzonden: donderdag 13 januari 2011 13:09
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Aan: Rob Wesselingh

CC: j.p.vandoorne@nijkerk.eu

Onderwerp: A28 spoedwet werkzaamheden

 
Rob,

 
Hieronder beschrijf ik de stavaza betreffende de bouw van spitsstroken onder de spoedwet, zoals ik dat uit diverse tel

gesprekken kan vaststellen. Ik stuur maar meteen kopie aan Jeroen van Doorne (die ook Carolien Prins op de hoogte

zal stellen):

 
- De spitstroken van de A28 worden doorgetrokken over het knoopunt Hlk en sluiten daardoor aan op de spitsstrook

A1 ri Barneveld. Doordat er nu 2 banen verkeer aansluiten op de A1 is er een conflict met het verkeer A1 dat van de

afslag Hlk gebruik wil maken (dat is verkeerstechnisch juist, je kunt dat niet combineren met de afrit: te gevaarlijk!) .

Zoals PM RWS Frans de Kock mij vanmorgen meedeelde gaat RWS er van uit dat de afslag dicht gaat (zoals per

Vathorst convenant was afgesproken). Hij is er zich van bewust dat er bestuurlijk overleg is over de algehele

problematiek van de op- en afritten Hlk en dat het bestuurlijk overleg (RWS met de gemeenten en prov) daarover het

def. besluit zal nemen (dat is niet aan hem).

De bouw kan overigens wel doorgaan, het gaat erom wat in gebruik wordt genomen, cq buiten gebruik wordt gesteld:

de afrit Hlk òf de spitsstrook A28- A1 Oost. De bouw is eind 2012 gereed, de aannemer is al benoemd en kan ieder

moment beginnen. Het laatste moment om te besluiten is dus ergens eind 2012.

 
- Qua procedure is de stavaza als volgt, zo deelde communicatie medewerkster RWS Leonie van der Horn mij mede:

Voor de spoedwet is er inspraak op 2 momenten: Bij het Ontwerp Wegaanpassingsbesluit (OWAB) en bij het def.

WAB. Men is nog bezig met dit onderzoek en verwacht dat het OWAB begin maart 2011 wordt gepubliceerd (of nog

wat later). De WAB volgt ws in september 2011.

Er zijn al een flink aantal sloop- en bouwvergunningen aangevraagd bij Amersfoort en Leusden (in Afrt is dat onder  nr

3635960:  A28....). Dit is gebeurd op titel van het programma Groot Onderhoud A28 waarvan het werk gecombineerd

wordt met dat van de Spoedwet werkzaamheden. Men heeft daarbij al rekening gehouden met de extra breedte die

nodig is voor de spitsstroken, zodat er daarvoor geen extra aanpassing nodig is (!). Er zijn nog een aantal andere

vergunningen nodig (omgevingsvergunningen) die wat later worden aangevraagd.

 
- Jeroen van Doorne was zich van deze zaak niet bewust, hij zal bij Caroline Prins nagaan of zij er meer van weet. Het

is niet duidelijk wat Lambooy er van weet. Vlgs Jeroen is er bestuurlijk overleg as maandag 17/1. Dat dit punt daar

aan de orde zou komen (zoals De Kock verwacht) was hem niet duidelijk. Hij verwachtte juist pas belangrijke

besluiten bij het MIRT overleg dat in mei plaatsvindt en waarbij het besluit over de configuratie moet vallen (dwz

hoofdaspecten als wel of geen aansluiting Hlk, 2x 3 of 4 baans A28 en A1 enz). De Kock was zich ervan bewust dat

het Vathorst convenant nog onvervulde voorwaarden heeft om tot afsluiting van de op- en afritten over te gaan (in casu

de Energieweg diue niet klaar is). Hij zag dat echter als het niet nakeomen van een verplichting door Afrt, die volgens

hem misschien niet meteen tot ongeldigheid leidt van de overige bepalingen van het convenant.

(ik zie dus opnieuw dat het wel van belang is dat Afrt en Nijkerk officieel verklaren dat het Vathorst convenant

achterhaald is en moet worden opgezegd, wat lambooy tijdens ons laaste gesprek niet wilde).

We zijn overigens uitgenodigd voor een gesprek door RWS. Ik krijg nog een mail van de Kock waarin hij de informatie

die hij gaf op schrift zet, maar verwacht dat niet meer vandaag.

 
Mvrgr

 
Jan Lobeek
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