Referentie nummer: 121121

Hoevelaken, 21 november 2012

Aan: Mevr Bieze, Gedeputeerde Provincie Gelderland.
Onderwerp:
Milieu problemen mbt. Planstudie Knooppunt Hoevelaken.

Geachte Mw. Bieze,
Referte onderstaande berichten. Vorige week heb ik gesproken met uw secretaresse Mw.
Van Vugt om te proberen een afspraak te maken. Zij informeerde mij dat er naar aanleiding
van het bericht van 1 november recentelijk een ambtelijk advies is gegeven dat er aan de
situatie ten tijde van het eerste gesprek met onze Stichting niets gewijzigd is en dat een
gesprek daarom geen zin zou hebben.
Er is echter naar onze mening heel veel veranderd sinds de bespreking in februari.
•
•

•

•

In juli is de aanpassing van de wet geluidshinder aangenomen onder de naam
SWUNG 1 waarin de nieuwe normen en richtlijnen zijn opgenomen voor
geluidshinder.
Als onderdeel van deze wetgeving zijn ook de Geluids Productie Plafonds
bekendgemaakt en op basis van deze informatie heeft onze Stichting een grondige
analyse gemaakt van de situatie in Gelderland waaruit duidelijk naar voren komt dat
Hoevelaken en omgeving de hoogste belasting heeft van alle woongemeenschappen
in heel Gelderland. Kopie van deze analyse is u toegezonden, maar voor de
compleetheid van dit bericht hierbij alsnog een kopie.
RWS heeft zeer recentelijk een eerste analyse afgerond en wereldkundig gemaakt
over de aanpassingen die noodzakelijk zullen zijn voor milieubescherming als
onderdeel van de reconstructie van het Knooppunt. Tot onze verbijstering zijn daarin
nauwelijks voorzieningen opgenomen voor bescherming van een groot deel van
Hoevelaken e/o dat al bovenmatig wordt belast.
Gemeente Nijkerk heeft een bedrag van € 1 miljoen toegezegd voor maatregelen
voor milieubescherming van Hoevelaken e/o, naast de al toegezegde € 1 miljoen
voor het openhouden van de Hoevelaken A1 aansluiting richting Amsterdam.
Voorwaarde is wel dat ook andere partijen een bijdrage leveren voor
milieuvoorzieningen.

Zoals u bekend zal zijn is er voor het project Knooppunt Hoevelaken bepaald dat een
eventueel budget overschot gebruikt kan worden om additionele wensen van zowel het rijk
als de betrokken regionale partijen te realiseren. De prioriteit van de regionale wensen wordt
mede bepaald door de bijdragen die de lokale overheden willen verschaffen voor het
realiseren van deze wensen.

Aangezien een bijdrage van Provincie Gelderland voor milieuvoorzieningen dus van zeer
groot belang zal zijn bij de prioriteitenstelling willen wij u graag in een persoonlijk gesprek
over de verschillende aspecten goed informeren en hopen u met deze informatie te
overtuigen van het belang en de noodzaak van een bijdrage van de provincie. Aangezien de
besluiten over toewijzing en prioriteitenstelling allemaal in de komende maanden moeten
worden afgerond is een gesprek op zo kort mogelijk termijn zeer gewenst.
De provincie stelt dat burgerinitiatieven hogelijk worden gewaardeerd, en ik hoop dat u ons
daarin niet teleur stelt en dat onze inspanningen voor burgers en bedrijfsleven van
Hoevelaken uiteindelijk zullen leiden tot een verbetering van de leefbaarheid en het behoud
van bereikbaarheid van deze woonomgeving.
Wij zullen het zeer op prijs stellen als wij een afspraak met u zou kunnen maken op korte
termijn om over de milieu problematiek van Hoevelaken en omgeving en de mogelijk
oplossing ervan te bespreken.
Ter informatie sturen wij u hierbij ook kopie van brieven en berichten die wij hebben
verzonden aan de Minister I&M en de Gelderse Statencommissie MIE over dit onderwerp.
In afwachting op uw reactie verblijven wij,
Met vriendelijke groet,

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar,

Rob Wesselingh
Voorzitter

