
Subject: lijstje van SHBL
From: "Jan lobeek" <jlobeek@xs4all.nl>
Date: 14/12/2011 09:51
To: <ramsb000@planet.nl>, "Rob Wesselingh" <rob.wesselingh@planet.nl>,
<e.vangarderen@vgba.nl>

Beste Esther,

 
Zoals afgesproken stuur ik je vandaag onze samenvatting van eisen en wensen tbv het regionale overleg. Ik zal je ook
nog proberen te bellen om toelichting te geven. Als je problemen hebt met deze opstelling, wil mij dan svp zelf bellen 06
50263875.
Wij zullen de beide wethouders Horst en Windhouwer morgen een kopie van deze opstelling toesturen, zodat beiden ook
ons standpunt hebben. We horen overigens van de fractievz van VVD en PRO 21 dat Horst zich sterk inzet ook voor de
milieuaspecten. Windhouwer krijgt een kopie omdat we voor bv geluid doelstellingen formuleren die niet alleen met de
knooppuntsherziening te maken hebben.

 
Joyce wil graag dat ik als bijlagen nog eens de brief/ email aan Horst toestuur en de opstelling die zij tijdens ons gesprek
bij Horst al in kopie aan je gaven. dat doe ik in een separate mail.

 
Voorlopig overzicht van 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: 14 december 2011
 
NB.
In het overzicht geven wij de fysieke eisen en wensen aan in termen van te bereiken doelen.
Daarnaast geven we hier en daar belangrijke kanttekeningen aan over – tav die eisen en wensen-
te volgen procedures, om voldoende grip te hebben op het ontwerpproces van aannemers en
RWS.
Dit overzicht grijpt oa. terug op onze email aan Wethouder Horst van 9 november jl. en op onze lijst
van eisen en wensen, zoals wij die eerder hebben opgesteld en hebben gemeld aan B en W en
gemeenteraad (ref 110921 en bijlage 1108150). Dit document bevat een samenvatting daarvan
vwb. de milieuaspecten. Het is geordend, zoals hierboven aangegeven en het bevat ook enkele
nieuwe inzichten. Tevens zijn de wensen en eisen mbt bereikbaarheid toegevoegd.
 
Wij zijn ons ervan 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.
De wijze van beoordelen daarvan is derhalve cruciaal voor het welslagen van het project en het
vermijden van teleurstelling. Daarom is het uiterst belangrijk dat het effect van alle
ontwerpaspecten op zowel het hoofdwegennet als het onderliggende wegennet diepgaand wordt
onderzocht door de aanbieders en in het ontwerprapport wordt opgenomen, zodat dit onderdeel
van de vereiste beoordeling wordt. Dat zorgt dan tevens voor een vlot verloop van de Tracéwet
procedures na indiening van de voorstellen en vaststelling van de winnende aanbieding.
Onze opsomming is indicatief; zoals door jou gemeld wordt allereerst vastgesteld waar de regio het
over wil hebben, later kan er meer detail komen vwb. de uitwerking.
 
Zoals bekend heft  Provincie Gelderland aangegeven haar bijdrage aan het knooppunt ook ter
beschikking te stellen voor milieu. Dat geeft mogelijkheden.
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Indien de aanbieders bindende prijzen afgeven voor alle geformuleerde wensen worden de kosten
van deze maatregelen inzichtelijk en kunnen de regionale overheden (en RWS) tot in een laat
stadium volop meebeslissen over het al dan niet (per wens) financieren en doen uitvoeren van
deze maatregelen.
Wij zullen ons in een later stadium opnieuw tot RWS en de gemeente Nijkerk richten over andere
belangrijke aspecten van het project voor de thema’s inpassing en omgeving, beoordelingskader
en communicatie en participatie.
 
Eisen en wensen:
 
Bereikbaarheid:

-         Behoud van de volwaardige aansluiting Hoevelaken op de A1. Directe aansluiting op de
A28 kan vervallen. Verplaatsing naar het oosten van de volledige aansluiting is geen optie.
Handhaving van de aansluiting met alleen de oostelijke op- en afritten is eveneens geen
optie. Het belang van het behoud van de aansluiting is voldoende aangetoond door het
rapport van Grontmij-DHV en de steun van Amersfoort, Leusden en Nijkerk en de provincies
Utrecht en Gelderland.

-         Wij pleiten ervoor dat dit een eis wordt, aangezien de dekking van de kosten “in zicht” is
door de bijdragen van de regio. Tav de ev. risico opslagen dient een onafhankelijke risico
analyse te worden gehouden en het risico te worden afgekocht. RWS dient daartoe een
realistisch ontwerp van de aansluiting (waartoe zij zich al verplicht heeft t.o. de SHB&L) af te
ronden om een goede kostenraming te hebben.

 
Milieu:
Geluid:

-         De SHB&L heeft reeds gewezen op de grote verschillen in geluidsniveaus tussen Vathorst,
Corlaer (50 dB) enerzijds en Hoevelaken en Holkerveen anderzijds (tot bijna 70 dB).
Wettelijk hebben we alleen “recht” op handhaving van de huidige situatie plus nog eens een
marge van 1,5 dB. Ook onder de nieuwe wet geluidhinder met geluidsproductieplafonds
verandert daar niets aan.

-         Daarnaast dient de cumulatie van geluidseffecten van alle verkeersstromen correct te
worden meegenomen in de berekeningen en metingen. Naar de mening van de SHB&L
moet de gemeente Nijkerk nu initiatieven nemen om die geluidsniveaus drastisch te laten
reduceren. RWS zal dan verwijzen naar de wettelijke regeling en dan gebeurt er dus niets.
Ook de gemeente en RWS moeten bijdragen aan een reductie van de geluidshinder. Wij
zetten in op 50dB, gelijk aan Vathorst. De kosten zouden mee kunnen vallen. Het is in ieder
geval nodig dat de aanbiedingen laten zien wat die (extra) kosten zijn in stappen van 5 dB,
dus voor 65, 60, 55 en 50 dB.

-         Het is ook nodig dat er zekerheid is dat zowel de vast te stellen geluidsproductieplafonds als
de voorspelde- kloppen. Daartoe dient er ook gemeten worden, zoals aangegeven in mijn
verslag 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. Van groot belang is de houding van Afrt en Leusden:
vrezen zij extra kosten voor zichzelf omdat dezelfde eis ook in hun gemeente moet worden
gesteld (en werken dan tegen) of willen zij voor hun burgers vergelijkbare kwaliteit van leven
bereiken?

 Natuur:
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-         Het Hoevelakense bos is een nationaal monument, het is een belangrijk recreatie gebied
voor Hoevelaken en ondertussen ook Vathorst. Bij westenwind verga je van het lawaai.
Gemeente Nijkerk zou hieraan wat moeten doen. Een natuur-stiltegebied heeft een norm
van 40 dB. Dat is ws niet haalbaar hier, maar een eenvoudige geluidswal van 5 m+ een
stenen muurtje van 1 m reduceert het geluid met 5-7 dB, dat is wel het minste dat bereikt
moet worden. NB Er staan maar weinig woningen in dit gebied, dwz vanwege het
schermcriterium zal er ws. geen scherm worden gebouwd vanwege woningen, derhalve is
het argument: meer stilte voor recreatie.

-         Aantasting bos: ws. heeft RWS al een asymmetrische verbreding voorzien van de A28 N.
Derhalve zal er een strook Hoevelakens bos moeten verdwijnen. Wij hebben de wens dat de
verbreding aan de westkant plaatsvindt. Als dat niet kan dient –ter compensatie- het bos
worden uitgebreid op een wijze die de recreatie functie onverkort in stand houdt.

-         We geven nog eens aan dat de Vathorst schermen volgens de bouwvergunning een tijdelijk
karakter hebben, ze zouden dus wel verplaatst kunnen worden, om een verbreding van de
A28 in westelijke richting mogelijk te maken.

Lucht:
-         Er komen steeds meer cijfers over de kwalijke gezondheidsgevolgen van fijnstof. 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. Natuurlijk moet de aannemer dan
verplicht zijn zijn werk te verbeteren, als de voorspelde waarden niet gehaald worden. Er
moet een flinke penalty komen voor de aannemer, om dit af te dwingen. Regelen dat er een
meetprogramma is zal ook preventief werken, de aannemer weet dat dan dat hij dit
onderwerp serieus moet nemen.

Hinder:
-         Daar is in het verleden nog weinig over gesproken. De aannemer heeft aanzienlijke invloed

op fijnstof/ stof, geluid en verkeershinder tijdens de bouw. De regio zal er goed aan doen  te
kwantificeren hoeveel  hinder op die punten  getolereerd wordt, bv. x % tov de huidige
gemiddelden. Voor verkeershinder kijkt onze stichting natuurlijk vooral naar wat er gebeurt
op de Nijkerkse- , Westerdorpstraat en Hogeweg.

MMA:
-         Inmiddels is duidelijk geworden dat RWS nog geen idee heeft hoe in de huidige procedure

met de verplichting wordt omgegaan een MMA te laten opstellen (al hoeft zij dat niet uit te
voeren). De stichting hecht eraan dat er wel een MMA wordt opgesteld. In feite kan dat door
van alle milieuwensen een deelontwerp te maken (aanbieder) en daarbij een bindende prijs
te laten afgeven. Tevoren kan ook een rangorde van prioriteiten worden bepaald.

-----------
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