
Milieu eisen en wensen van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar (SHB&L) 
voor overleg met de regionale partners 
 
Tbv het overleg van Esther van Garderen met deze partners. 
 
Datum: 13 december 2011 
 
 
Beste Esther, 
 
Wij hebben begrepen van Jan Lobeek dat je wil vóór woensdag 14 december een lijst wil 
hebben van de eisen en wensen van de SHB&L. Voor wat betreft de milieu eisen en wensen 
blijft onze uitgaans positie de lijst die wij hebben eerder opgestelt, namelijk de brief aan  
 B en W en gemeenteraad van Gemeente Nijkerk ref. 110921 met bijlage ref. 110815 .  Een 
kopie is bijgesloten.  
 
Wij zijn wel van bewust dat sommige van onze eisen en wensen boven de wettelijke normen 
zijn maar wij verwachten dat je en de gemeente Nijkerk zullen vechten voor een betere 
milieu en leefomgeving voor de inwoners van Hoevelaken en de inwoners van Nijkerk langs 
de A28 en wij menen dat onze lijst kan gebruikt worden als de basis voor een 
onderhandelings positie. 
 
Zoals u waarschijnlijk weet Provincie Gelderland heeft aangegeven haar bijdrage aan het 
knooppunt ook ter beschikking te stellen voor milieu. Dat geeft mogelijkheden. Dus voor alle 
wensen, die in het marktconsultatie-document worden opgenomen, dienen de aanbieders 
bindende prijzen op te geven (en niet alleen voor de eisen), zodat per wens kan worden 
vastgesteld wat de kosten van realisatie zijn en er dus per wens een besluit kan worden 
genomen over eventuele extra financiering.  
 
Het is ook nodig dat er zekerheid is dat de voorspellingen van zowel de huidige 
geluidsproductieplafonds als de verwacht toekomstige geluidsproductieplafonds kloppen. 
Daartoe dient er ook gemeten te worden, zoals aangegeven in het verslag van Jan Lobeek 
over het geluidshinder seminar van 9/12 jl. Het bleek daar ook dat er wel degelijk 
uitzonderingen zijn op de regel dat RWS alleen de wettelijk vereiste voorzieningen betaalt, 
zie het voorbeeld van Harderwijk (daar was het de provincie) en het voorbeeld A74 Venlo 
(hier wel RWS). Een krachtige opstelling bij onderhandeling is daarvoor nodig, desnoods 
door te weigeren BOK 2 te tekenen. 
 
Zoals eerder vermeld het effect van fijnstof kan ernstige effecten hebben op het gezondheid. 
Binnenkort zal er ook een norm komen voor deeltjes van 2,5μ. Wij willen dat er voor en na de 
bouw wordt gemeten wat de concentraties zijn van het jaargemiddelde en het aantal dagen 
dat de toegestane piekwaarden worden overschreden (wat nu in Nederland vaak het geval 
is). Dit naast berekeningen die altijd al moeten worden gemaakt. Indien de voorspelde 
resultaten niet worden gehaald moet de aanmemer verplicht worden om extra maatregelen 
te nemen om de voorspelde resultaten te halen. Regelen dat er een meetprogramma is zal 
ook preventief werken, de aannemer weet dat dan dat hij dit onderwerp serieus moet nemen. 
 
Wij zijn ons ook van bewust dat - bij de voorziene marktbenadering - de aanbieders vrij zijn 
om te bepalen hoe zij aan de eisen zullen voldoen en zoveel mogelijk van de wensen zullen 
realiseren. Daarom is het van uiterste belang dat het moet een eis worden dat het effect van 
het ontwerp op alle milieu aspecten van zowel het hoofdwegennet als het onderliggende 
wegennet op geluid, luchtverontreinigingen en natuur uitgewerkt wordt en gerapporteerd 
wordt door de aanbieder om naar een zorgvuldige beoordeling en besluitvorming te komen. 
(Deze rapporten komen dus vóór de officiële MER in de procedure omdat de rapporten nodig 
zijn om een goede beoordeling en beslissing te kunnen maken).  



Tot slot blijven wij van mening dat het meest milievriendelijkealternatief  dat ook voldoet aan 
de verkeerseisen en is binnen budget moet de winnende ontwerp worden en moet 
uitgevoerd worden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joyce Ramsbotham 
 
Namens de werkgroep Leefbaarheid van de SHB&L 
 
Bijlagen: 
 
Brief 110921:  Betreft: Milieu eisen voor Knooppunt Hoevelaken 
Bijlage 110815:  Milieu eisen en wensen voor Knooppunt Hoevelaken Project 


