
 

 

 

Raadsvergadering 10 januari 2012  

Planstudie Project Knooppunt Hoevelaken - Strategische bestuursovereenkomst 

Ik spreek namens de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar die de belangen van de 
inwoners van Hoevelaken en omgeving behartigen.  

Aan de hand van de informatie die wij sinds enkele dagen via Amersfoort raadstukken ter 
beschikking hebben over BOK1 en BOK2 ten aanzien van Knooppunt Hoevelaken ontwikkelingen, 
zien wij als Stichting enkele belangrijke tekortkomingen en vinden dat er daarover duidelijke 
afspraken in de betreffende documenten moeten worden opgenomen alvorens dat daarover een 
besluit wordt genomen: 

1. Provincie Gelderland en Gemeente Nijkerk horen in de nieuwe opzet in de Bestuurlijke 
Bestuursgroep te worden opgenomen voor zowel BOK 1 als BOK 2  
 gezien hun grote betrokkenheid bij deze ontwikkelingen,  
 gezien de grote invloed het project zal hebben op de leefbaarheid (milieu) en 

bereikbaarheid van de inwoners van Gemente Nijkerk en Provincie Gelderland, 
voornamelijk in Hoevelaken en Holkerveen,  

 en gezien hun financiële bijdragen. 
 

2. De mogelijkheden voor inbreng van Belangenverenigingen is in de nieuwe opzet in geen enkele 
manier vastgelegd of gewaarborgd. Er wordt uitsluitend genoemd dat er een Klankbord groep 
zal worden gevormd, maar wie daarin zitting zullen hebben wordt niet benoemd en ook niet wat 
het feitelijke mandaat van een dergelijke groep is. 
 

3. Er wordt in het geheel geen verwijzing gemaakt naar het Meest Milieuvriendelijke Alternatief 
(MMA) dat volgens de oorspronkelijk opzet dient te worden uitgewerkt. Gezien de grote 
milieubelasting dat het Knooppunt en bijbehorende wegen op Hoevelaken nu al heeft en zou 
kunnen hebben is het essentiële dat een duidelijke opzet voor het MMA wordt geformuleerd in 
de aanzet voor BOK2 en dat dit aspect in de documenten benoemd/omschreven wordt. 

 
4. In de Richtlijnen MER 1ste fase is geen evenwicht in de milieubelangen van Amersfoort  t.o.v. 

van de milieu belangen van Nijkerk/Hoevelaken. Wij verzoeken U te zorgen dat de eisen, 
wensen, ambities en doelstellingen voor luchtkwaliteit, geluid, veiligheid, gezondheid, natuur en 
biodiversiteit de zelfde zijn voor gemeente Nijkerk als voor gemeente Amersfoort.  

 
5. Het Geldersch Landschap moet opgenomen worden als een direct betrokken partij gezien het 

belang van Het Hoevelakense Bos als recreatie gebied voor inwoners van Hoevelaken en 
Vathorst. 

 

Ons voorstel is om het BOK1 document dus nu niet te passeren totdat deze punten zijn 
geadresseerd. 

Dit is de inbreng van onze Stichting.  


