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Referentie: 130121       Datum:21 januari 2013 

Geluidsoverlast i.v.m. Planstudie Knooppunt Hoevelaken.  

Geachte Ombudsman, 

Inleiding 
  
Het is algemeen bekend dat blootstelling van de mens aan geluidsoverlast (en fijnstof) een 
gevaar is voor de gezondheid. De overheid herkent deze situatie en tracht de burger door 
middel van wettelijke maatregelen te beschermen. Door de jaren heen zijn er theoretische 
modellen ontwikkeld, die door instanties, zoals Rijkswaterstaat, standaard zijn gebruikt om 
de mate van geluidsbelasting door verkeer te voorspellen. Aan de hand van deze 
voorspellingen wordt bepaald welke beschermende maatregelen nodig zijn.  
 
Tot juli 2012 beoordeelde de wet elke verandering in een omgeving als een afzonderlijke 
gebeurtennis, in plaats van cumulatief (alles tezamen). Daardoor was het mogelijk dat een 
burger aan een steeds hogere geluidoverlast werd blootgesteld, zonder dat er 
beschermende maatregelen wettelijk vereist waren.  
 
De wetgever heeft met ingang van juli 2012 getracht om dit mankement te voorkomen door 
middel van het vaststellen van het huidige niveau van geluid als een standaard voor het 
nemen van geluidsbeschermende maatregelen. Dit is gedaan door het vaststellen van 
geluidsproductie plafonds (GPP’s) op afstanden van 50 m langs de rijkswegen. In de meeste 
gevallen zal  deze verandering in de wet goede bescherming bieden, maar er zijn 
uitzonderingen, nl. wanneer  burgers al aan extreme geluidsoverlast blootgesteld zijn. Ook 
bij deze nieuwe wet wordt deze hoge belasting als toetsingsniveau vastgelegd en daarmee 
wordt deze overlast nu voor “eeuwig” op die plaatsen waar het geluidsniveau al zeer hoog is 
vastgelegd.  
 
Zo een situatie is ontstaan langs de oostkant van Rijksweg A28 en uit recente gesprekken 
met Rijkswaterstaat i.v.m. plannen om de weg te verbreden als onderdeel van de 
reconstructie van Knooppunt Hoevelaken, is gebleken dat zij zich op de wet beroept om 
geen maatregelen te nemen om de nu al aangetaste omgeving ( Hoevelaken en Holkerveen, 
Gem Nijkerk) beter te beschermen. Gemeenteraad Nijkerk staat unaniem achter de 
noodzaak voor maatregelen maar is financieel niet in staat om alleen actie te ondernemen.  
 
Namens inwoners van Hoevelaken en Holkerveen, Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar verzoeken wij u  aandacht te geven aan wat wij voelen als een situatie, waarin de 
wet meerdere keren heeft gefaald, om bescherming aan de burger te geven. 
  
Zoals u wellicht vermoedt is dit probleem tamelijk complex en wij hebben getracht om de 
bijgaande geschiedenis en samenvatting zo beknopt mogelijk te houden. Verdere details 
kunt u op onze website bestuderen en wij zijn zeer bereid om persoonlijk uw vragen te 
beantwoorden. 
  
Samenvatting 

• Huidig zeer grote geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen 
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• Extra geluidsoverlast veroorzaakt vooral door wind-deflectie een eenzijdig hoog (7-9m) 
scherm vlak langs de westkant van het A28 (Vathorst scherm) ( scherm staat aan de 
Amersfoortse kant van de A28.) 

• Het Vathorst scherm is aangeduid als tijdelijk in het bestemmingsplan. Het blijkt nu een 
dwang punt te zijn voor de uitbreiding van de A28, waardoor de uitbreiding  asymmetrisch 
moet plaatsvinden aan Nijkerkse zijde, waardoor nog extra overlast ontstaat voor  de 
bewoners van Nijkerk, zonder enige compensatie van Amersfoort. 

• Het bestemmingsplan is vernietigd door de Raad van State, vanwege te veel 
geluidsoverlast, maar is nooit gerepareerd door Gemeente Amersfoort. 

• Ondanks hoge geluidsbelasting van meer dan 65dB en zelfs een enkele keer meer dan 
70dB worden geen geluidsschermen gepland door RWS in de Planstudie Knooppunt 
Hoevelaken (uitgezonderd 2 korte saneeringsschermen).  

• Er zijn vele geluidsklachten van inwoners van Hoevelaken en Holkerveen. Ondanks 
aanhoudende klachten over geluid van de Rijkswegen is RWS niet bereid om actie te 
ondernemen. 

• De nieuwe wet (SWUNG ) wordt door RWS naar de letter toegepast zonder enige 
concessie aan de doelstelling van de wet (die duidelijk aangeeft dat geluidsbelastingen 
op den duur naar beneden moeten tot 50 dB) waardoor huizen met een zeer hoge 
geluidsbelasting (boven de wettelijke maximale waarde) geen vermindering van deze 
belasting krijgen. 

• De doelmatigheids criteria van SWUNG 1 houden in dat maatregelen worden genomen 
als de geluidsbelasting op een wat groter aantal woningen wordt verbeterd. Daardoor kan 
het gebeuren dat in ons gebied  woningen met de hoogste geluidsbelasting, dus boven 
65dB  niet in aanmerking komen voor verbetering, terwijl gebieden met een lage 
geluidsbelasting daar wel voor in aanmerking komen. 

• Er is een grote ongelijkheid tussen gebieden met hoge en lage geluidsbelasting en 
tussen nieuwbouw wijken en bestaande woongebieden De ongelijkheid wordt verergerd 
i.p.v. aangepakt. 

• Tot nu toe is Provincie Gelderland niet bereid om haar plicht te doen en te zorgen dat 
haar inwoners beschermd worden tegen deze te hoge geluidsbelasting, ongeacht of deze 
worden veroorzaakt door een provinciale weg of een rijksweg. 

• Ten gevolge van  de nieuwe opzet van aanbesteding in het project Planstudie Knooppunt 
Hoevelaken, waarbij alleen de minimale eisen (wettelijke)  uitgevoerd zullen worden door 
RWS en ten gevolge van de nieuwe wet SWUNG, zal de geluidsbelasting van inwoners 
van Hoevelaken en Holkerveen langs de oostkant van de A28  erger worden en zullen zij 
tussen wal en schip vallen, tenzij geld van regio/ Provincie Gelderland en Gemeente 
Amersfoort beschikbaar wordt gesteld voor geluidsmaatregelen. (Gemeente Nijkerk heeft 
wel geld beschikbaar gesteld) 
  

Ombudsman, wij willen graag uw aandacht vragen voor onze zorgen. 

1. Achtergrond en geschiedenis  
• Meer geluidsoverlast door het Vathorst scherm. 

In 2007 is een 7-9meter hoog geluidsscherm gebouwd aan de westkant van de A28, ten 
noorden van Knooppunt Hoevelaken, ter bescherming van de nieuwbouw wijk Vathorst, in 
Gemeente Amersfoort. Vanaf dat moment hebben de inwoners van heel Hoevelaken en 
Holkerveen veel meer geluidsoverlast ervaren door de deflectie, die wordt versterkt door de 
overheersende Z-NW wind (>270 dagen/jaar!) langs het Vathorst scherm en horen deze het 
verkeer van de A28 en van de 23 rijbanen van het knooppunt (in de toekomst 29 rijbanen).  

Wettelijk goedgekeurde modellen voorspelden een nauwelijks hoorbare, nadelige invloed 
voor huizen tegenover het nieuwe scherm. Dit is duidelijk anders in de praktijk, want  sinds 
de bouw wordt er  zelfs op afstanden van ruim één kilometer overlast ervaren. Omdat het 
Vathorst scherm  een hoogte  heeft van 7-9m, deels op een aarden verhoging wordt de wind 
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hierdoor door het scherm “afgebogen” en wordt geluid meegedragen en over Hoevelaken en 
Holkerveen gevoerd. (Zie tekening). 

 

Dit mechanisme is onder schermbouwers bekend maar is zo situatie gebonden dat de 
wetgever het buiten beschouwing laat in rekenmodellen. Geen soulaas voor de gedupeerde 
burgers. Deze ziekmakende overlast is inmiddels door de Nijkerkse Gemeenteraad in 2008 
herkend (Zie:  
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Vathorst/Geluidhinder%20A28%20ten%20gevolgen%2
0van%20Vathorstschermr/20080529_Gem_Nijkerk_raadsvoorstel.pdf)  

• Bestemmingsplan van Amersfoort vernietigd maar geen actie genomen 

Op 13 juni 2007 is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het 
bestemmingsplan “A28 aansluiting Vathorst-Corlaer” van Amersfoort vernietigd 
(zaaknummer 200607722/1). Het bestemmingsplan betrof de aanleg van een 
ontsluitingsweg van de A28 naar Vathorst en de realisatie van het 7 meter hoge eenzijdige 
geluidsscherm aan de Amersfoortse kant van de A28, dat volgens het bestemmingsplan 
tijdelijk was. De redenen van de vernietiging waren de aspecten geluid en luchtkwaliteit. 
Bovendien bleken de geplaatste geluidsschermen een zeer hinderlijke 
gezondheidsschadelijke duidelijk hoorbare toename van het geluid aan de Nijkerkse zijde 
van de A28 tot gevolg te hebben. Alles is toch door gegaan onder een Artikel 19 procedure. 
De geluidsbelasting op de woning t.o.v. 2005 van 67 dB (Goudappel Coffeng, maart 2005) is 
toegenomen naar 69.3 dB (geluidskaarten RWS, juli 2008). De Provincie Utrecht heeft 
jarenlang geprobeerd om dit vernietigde bestemmingsplan te repareren, maar kon dit niet 
met een positief resultaat. De Provincie Utrecht heeft dit aan Gemeente Amersfoort in haar 
brief (nummer 8094CBAD) van 11 juli 2011 laten weten met de vraag aan hen om dit op te 
lossen. Tot op heden is de overlast van dit extra geluid bij de familie Smink, t.g.v. de 

http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Vathorst/Geluidhinder%20A28%20ten%20gevolgen%20van%20Vathorstschermr/20080529_Gem_Nijkerk_raadsvoorstel.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Vathorst/Geluidhinder%20A28%20ten%20gevolgen%20van%20Vathorstschermr/20080529_Gem_Nijkerk_raadsvoorstel.pdf
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realisatie van het geluidsscherm en de ontsluitingsweg nog niet aangepakt en opgelost. (Zie 
voor de details: http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Interne%20Zaken/Brieven%20-
%20emails/130113%20Brief%20aan%20de%20Gemeente%20Amersfoort%20i.v.m.%20Pla
nstudie%20Knooppunt%20Hoevelaken%20uit%20Holkerveen%20def.pdf) 

We verzoeken u om de Gemeente Amersfoort aan te spreken over haar verplichting 
t.o.v. Familie Smink. 

2. Plannen van RWS m.b.t. verbreding van de A28 in Planstudie Knooppunt Hoevelaken 

De A28 ten noorden van het knooppunt Hoevelaken zal worden verbreed van 2 x 2 tot 2 x 4 
rijstroken. Deze verbreding moet asymmetrisch plaatsvinden aan de Nijkerkse kant 
(oostkant) van de A28 omdat het Vathorst scherm als dwang punt is opgevat, ondanks het 
feit dat in het bestemmingsplan vermeld was dat het scherm tijdelijk was tot de A28 verbreed 
zou worden en ondanks het feit dat het bestemmingsplan door Raad van Staten is 
vernietigd.  

De asymmetrische verbreding van ±30 meter van de A28 aan de oostkant betekent dat: 
• Nijkerkse huizen zullen worden aangetast – de verbrede rijksweg zal door hun tuinen 

en schuren gaan (zie: 
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Gelderland/130109%20Inspraak%20Gea%20Sm
ink%20in%20Cie%20MIE%209%20jan%202013.pdf) 

• Minstens één Nijkerks huis moet weggesaneerd worden. 
• Er zal een zeer negatieve financiële consequentie zijn voor een Recreatie/Camping 

bedrijf dat nu bijna onder de snelweg komt te liggen. 
• Een deel van Het Hoevelakense Bos, een rijksmonument dat van grote 

natuurwetenschappelijke betekenis is, wordt aangetast 
• Hoevelaken en Holkerveen krijgen meer geluidsoverlast omdat het Rijksweg dichter bij 

komt.  
We verzoeken u om Gemeente Amersfoort aan te spreken over haar 
verantwoordelijkheid om Gemeente Nijkerk te compenseren voor de asymmetrische 
verbreding van de A28, en de extra overlast die daardoor wordt veroorzaakt voor de 
inwoners van de gemeente Nijkerk. 
 

3. Plannen van RWS m.b.t. geluidsoverlast vanwege het verbreden van de A28  

Aan de oostkant van de A28 ten noorden van het knooppunt staan, verdeeld over een lengte 
van 3.5 kilometer en binnen een zone van 400m langs de snelweg, 12 woningen met een 
geluidsbelasting boven 65dB en zelfs 5 woningen met een geluidsbelasting boven 70dB 
(Gegevens van 2007-2011).  

In Planstudie Knooppunt Hoevelaken worden er overal aaneengesloten schermen geplaatst 
of verhoogd in het gehele Knooppunt gebied, behalve aan de oostkant van de A28 ten 
noorden van het Knooppunt langs Hoevelaken, het Hoevelakense Bos en Holkerveen, terwijl 
de GPP’s hier het hoogste zijn (70dB) (Zie tekening) 

http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Interne%20Zaken/Brieven%20-%20emails/130113%20Brief%20aan%20de%20Gemeente%20Amersfoort%20i.v.m.%20Planstudie%20Knooppunt%20Hoevelaken%20uit%20Holkerveen%20def.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Interne%20Zaken/Brieven%20-%20emails/130113%20Brief%20aan%20de%20Gemeente%20Amersfoort%20i.v.m.%20Planstudie%20Knooppunt%20Hoevelaken%20uit%20Holkerveen%20def.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Interne%20Zaken/Brieven%20-%20emails/130113%20Brief%20aan%20de%20Gemeente%20Amersfoort%20i.v.m.%20Planstudie%20Knooppunt%20Hoevelaken%20uit%20Holkerveen%20def.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Gelderland/130109%20Inspraak%20Gea%20Smink%20in%20Cie%20MIE%209%20jan%202013.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Gelderland/130109%20Inspraak%20Gea%20Smink%20in%20Cie%20MIE%209%20jan%202013.pdf
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(Zie: http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Interne%20Zaken/Brieven%20-
%20emails/121209%20Informatie%20over%20huidige%20en%20verwacht%20geluidsoverl
ast%20in%20Hoevelaken%20en%20Holkerveen.pdf  

In de plannen van RWS wordt de A28 uitgevoerd met dubbellaags ZOAB. Dat geeft geen 
verbetering maar zorgt er alleen voor dat de geluidsbelasting niet stijgt tot boven het GPP (= 
huidige belasting + 1,5 dB reserve), ten gevolge van de verwachtte verkeerstoename. 
Dubbel ZOAB geeft ook geen bescherming tegen een toename in luchtvervuiling. 

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft zeer recentelijk de verkeerscijfers 
voor 2030 ontvangen van RWS waarop de geluidsbelasting en geluidsmaatregelen voor 
Knooppunt Hoevelaken zijn gebaseerd. Uit deze cijfers blijkt dat er (op basis van de wet 
Swung) een toename moet zijn van 128% in de etmaalverkeersintensiteit ten op zichtte van 
de huidige situatie om in aanmerking te komen voor een wettelijke aaneengesloten 
geluidsscherm. Dit komt overeen met een etmaal intensiteit van 214.000 voertuigen per dag, 
ongeveer 78 miljoen voertuigen per jaar. (Zie: 
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/geluid_en_geluidsschermen/121212%20
Nieuwe%20informatie%20over%20geluidsmaatregelen%20en%20Planstudie%20Knooppun
t%20Hoevelaken-1.pdf 

4. Klachten over geluidsoverlast 
RWS heeft een omgevingsonderzoek gehouden bij omwonenden van het Knooppunt. De 
voornaamste bevinding was: “Vermindering van geluidsbelasting door snelwegverkeer, 
verbetering van luchtkwaliteit en handhaving van de aansluiting Hoevelaken op de A1; dat 
zijn voor zowel bewoners als bedrijven de belangrijkste onderwerpen bij de toekomstplannen 
van het knooppunt Hoevelaken.” Zie: 
http://www.rws.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2012/mei2012/resultaten_omgevingson
derzoek_knooppunt_hoevelaken_bekend.aspx 
 
1100 inwoners van Hoevelaken en Holkerveen hebben in 2012 een petitie getekend voor 
een stillere leefomgeving. 
 

http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Interne%20Zaken/Brieven%20-%20emails/121209%20Informatie%20over%20huidige%20en%20verwacht%20geluidsoverlast%20in%20Hoevelaken%20en%20Holkerveen.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Interne%20Zaken/Brieven%20-%20emails/121209%20Informatie%20over%20huidige%20en%20verwacht%20geluidsoverlast%20in%20Hoevelaken%20en%20Holkerveen.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Interne%20Zaken/Brieven%20-%20emails/121209%20Informatie%20over%20huidige%20en%20verwacht%20geluidsoverlast%20in%20Hoevelaken%20en%20Holkerveen.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/geluid_en_geluidsschermen/121212%20Nieuwe%20informatie%20over%20geluidsmaatregelen%20en%20Planstudie%20Knooppunt%20Hoevelaken-1.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/geluid_en_geluidsschermen/121212%20Nieuwe%20informatie%20over%20geluidsmaatregelen%20en%20Planstudie%20Knooppunt%20Hoevelaken-1.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/geluid_en_geluidsschermen/121212%20Nieuwe%20informatie%20over%20geluidsmaatregelen%20en%20Planstudie%20Knooppunt%20Hoevelaken-1.pdf
http://www.rws.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2012/mei2012/resultaten_omgevingsonderzoek_knooppunt_hoevelaken_bekend.aspx
http://www.rws.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2012/mei2012/resultaten_omgevingsonderzoek_knooppunt_hoevelaken_bekend.aspx
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We verzoeken u om RWS aan te spreken over hun verplichting om de oorzaak van de 
vele klachten uit te zoeken en actie te ondernemen om de klachten te verminderen, en 
zich niet te verschuilen achter de letter van de wet. 
 

5. Het Wettelijke kader van de geluidshinder wet – SWUNG 1 en de Europese wetgeving 
De primaire doelstelling van SWUNG wordt aangegeven als: 

• “geluidsbelasting verminderen”  
• “Vaststelling van een geluidproductieplafond dient in beginsel niet te leiden tot een 

geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde.”  
• In principe zullen geluidsbelastingen lager of gelijk aan de voorkeurswaarde moeten 

zijn (< 50 dB!).  
Alleen in de uitwerking van de wet blijkt dit in het geheel niet te worden verwezenlijkt! 
SWUNG zegt in feite dat de huidige geluidsbelasting + 1.5dB kan worden  gehandhaafd, 
ondanks de positieve verhalen in de toelichting op de wet. Dus als men nu een hoge 
geluidsbelasting van 65dB of meer heeft en de geluidsoverlast neemt net geen 1.5dB toe, 
dan worden er geen maatregelen getroffen. Maar als men een geluidsbelasting heeft van 50 
– 55 dB en de geluidsoverlast neemt toe met net wel 1.5dB dan worden er wel maatregelen 
getroffen.  

Ondanks de uitgesproken doelstellingen van de wet, is er zelfs op ministerieel niveau op een 
letterlijk toepassing van de wet gelet.  (Zie: 
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Interne%20Zaken/Brieven%20-
%20emails/121121%20brief%20minster%20Schultz.pdf 

Een ander aspect van ongelijkheid in SWUNG.  
Geluid wordt aangegeven door middel van een logaritmische  schaal in decibels. Een 
toename van 40% in verkeersintensiteit is nodig om een toename van de GPP van 1.5dB te 
krijgen – de grens in SWUNG  waarbij maatregelen moeten worden genomen.  

• Op een drukke weg met een etmaalintensiteit van 120.000 voertuigen en een 
geluidsbelasting van 69dB moet er 40% (48.000) toename van verkeer zijn om in 
aanmerking te komen voor maatregelen  

• Op een rustige rijksweg met een intensiteit van 12.000 voertuigen en een 
geluidsbelasting van 60dB, is een toename van maar 4800 voertuigen nodig om in 
aanmerking te komen voor maatregelen.  

• Dus het gebied met de lage geluidsbelasting komt eerder in aanmerking voor 
maatregelen dan het gebied met de hoge geluidsbelasting. 

Er is dus duidelijk een mankement in de wet waardoor er “discriminatie” optreedt tegen de 
gevallen die de meeste bescherming nodig hebben. Ongelijkheid wordt verergerd. Dat 
kan nooit de bedoeling zijn. 

Wij verzoeken u om uit te zoeken in hoe ver de doelstelling van SWUNG 1 zoals 
aangegeven in de Memoirie van Toelichting moet toegepaste worden i.p.v alleen de 
letter van de wet, zodat huizen met een zeer hoge geluidsbelasting wel bescherming 
krijgen. (Zie: http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Interne%20Zaken/Brieven%20-
%20emails/121204%20Knp%20Hoevelaken%20als%20test%20case%20voor%20SWUNG
%201.pdf) 

Doelmatigheid en kosten effectiviteit 

Er wordt veel over doelmatigheid gesproken in SWUNG, maar wij constateren het volgende:  
In een gebied met een scherm en dus een relatief lage geluidsbelasting wordt geld 
uitgegeven voor het neerhalen van bestaande schermen en het weer opbouwen van 
nieuwe, hogere schermen. Dit is veel kostbaarder dan het plaatsen van een scherm in een 
gebied met een hogere geluidsbelasting waar nog geen scherm staat. Dus de huidige 
praktijk is juist niet doelmatig en zeker niet kosten effectief.  

http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Interne%20Zaken/Brieven%20-%20emails/121121%20brief%20minster%20Schultz.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Interne%20Zaken/Brieven%20-%20emails/121121%20brief%20minster%20Schultz.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Interne%20Zaken/Brieven%20-%20emails/121204%20Knp%20Hoevelaken%20als%20test%20case%20voor%20SWUNG%201.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Interne%20Zaken/Brieven%20-%20emails/121204%20Knp%20Hoevelaken%20als%20test%20case%20voor%20SWUNG%201.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Interne%20Zaken/Brieven%20-%20emails/121204%20Knp%20Hoevelaken%20als%20test%20case%20voor%20SWUNG%201.pdf
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Nog een voorbeeld van ondoelmatigheid. Als een gebied al bescherming heeft, zijn de 
benodigde maatregelen om de geluidsoverlast verder terug te dringen meer ingrijpend en 
kostbaarder dan de maatregelen die nodig zijn om dezelfde reductie te krijgen in een gebied 
met hoge geluidsbelasting en geen bescherming. RWS noemt dit “de verminderde 
meeropbrengst” Dus ook niet doelmatig en ook niet kosten effectief.  
 
Wij verzoeken u om RWS en de Minister I &M aan te spreken op hun verplichting om 
gebieden met de hoogste geluidsbelasting, vooral als deze boven 65dB, als eerst aan 
te pakken voor verbetering i.p.v. geld uit te geven aan gebieden die al een lage 
geluidsbelasting hebben.  

 
7. Gelijkheidsbeginsel en ongelijkheid 

We zien voor alle woonkernen en natuurgebieden in het Planstudie gebied dat er al 
geluidsbescherming bestaat of voorzien is en dat er zelfs extra voorzieningen zijn gepland 
voor additionele bescherming, ook daar waar de geluidsbelasting laag is en binnen wettelijke 
normen. Het gebied langs de oostkant van de A28 bij Hoevelaken (waar alleen dubbel 
ZOAB komt en enkele kort stukken saneringsschermen) is een uitzondering en dat terwijl de 
GPP’s in dat gebied de hoogste zijn van heel het planstudie gebied en er woningen zijn met 
een geluidsbelasting van 65 – 70dB. Het dubbele ZOAB leidt niet tot enige verbetering, maar 
voorkomt slechts de toename van de belasting die door de toename van het verkeer wordt 
veroorzaakt.  
Voor de nieuwbouw wijk Vathorst, gelegen aan de westkant van de A28, gelden strengere 
eisen voor milieubescherming, dan aan Nijkerkse zijde. Daarvoor is een geluidsscherm van 
7-9 meter hoog gebouwd over grote lengte en daardoor is de geluidsbelasting er tussen 50 
– 55dB. Op de oostkant van dezelfde weg ligt de belasting tussen 65dB en 70dB terwijl er 
geen bescherming wordt gerealiseerd omdat zij niet nodig wordt geacht onder SWUNG 1.  
 
Wij verzoek u om uit te zoeken hoe deze ongelijkheid tussen gebieden met een hoge 
geluidsbelasting en lage geluidsbelasting kan aangepakt worden. 
 

8. Provincie Gelderland 
Er is een analyse gemaakt van de relevante gegevens van de geluidsoverlast van 
woongemeenschappen die liggen binnen ongeveer één kilometer van een rijksweg in de 
Provincie Gelderland. (Zie: 
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/geluid_en_geluidsschermen/120828%20
Analyse%20van%20GeluidProductiePlafonds%20in%20Gelderland.pdf)  
 
De bevindingen uit het rapport zijn bevestigd door RWS. De belangrijkste conclusies zijn: 
• Hoevelaken heeft het referentie punt met de hoogste GPP waarde (72.4dB) van alle 

woongemeenschappen in Gelderland. Holkerveen komt op plaats 3. 
• Holkerveen (Nijkerk) (70.8dB) heeft de hoogste gemiddelde GPP waarde van alle 

woongemeenschappen in Gelderland.  
• Er is geen bescherming gepland langs de oostkant van de A28 (behalve kleine stukjes 

saneringsschermen), terwijl andere gemeenschappen in Gelderland met minder verkeer 
en lagere GPP’s wel bescherming hebben. 

• De A1 langs Hoevelaken en de A28 langs Holkerveen zijn de aller drukste rijkswegen 
langs een woongemeenschap in Gelderland zonder geluidsbescherming. 

De geluidsbelasting in Hoevelaken en Holkerveen is uitzonderlijk hoog, in vergelijking met 
andere gemeenschappen in de Provincie Gelderland.  
Als er schermen worden geplaatst om de geluidsbelasting bij Hoevelaken te verlagen wordt 
dit echter geen precedent voor Gelderland, maar is het slechts een correctie van een 
uitzonderlijk slechte bestaande situatie. (Eigenlijk is er sprake van enige nalatigheid om zo 
erg een situatie te laten ontstaan.) 
 

http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/geluid_en_geluidsschermen/120828%20Analyse%20van%20GeluidProductiePlafonds%20in%20Gelderland.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/geluid_en_geluidsschermen/120828%20Analyse%20van%20GeluidProductiePlafonds%20in%20Gelderland.pdf
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 In het Gelders Milieu Plan (2008 – 2012) (GMP 4)i (verlengd tot 31.12.2014 op 7 Nov 
2012) staat dat:  
• de Gelderse inwoners vanaf 2010 in hun woonomgeving niet meer blootgesteld mogen 

worden aan een te hoge geluidsbelasting door verkeer op provinciale wegen. De 
provincie heeft hier al veel aan gedaan, soms vanwege wettelijke regelingen, soms met 
het oog op de toekomst. 

• De plandrempel voor situaties waar mensen wonen is vastgesteld op een waarde Lden 
(day en night) van 63 dB en voor de nacht een waarde Lnight van 55 dB op plaatsen 
waar mensen wonen. (Om dit in perspectief te brengen: Volgens het Gelderse Milieu plan 
2008 – 2012 waren er in 2006 slechts 33 woningen gelegen aan 1200 km provinciale 
wegen met een geluidsbelasting boven 70dB in heel Gelderland terwijl er aan de oostkant 
van de A28 ten noorden van het knooppunt, over een lengte van 3.5 kilometer en binnen 
een zone van 400m langs de snelweg, alleen al 12 woningen staan met een 
geluidsbelasting boven 65dB en zelfs 5 woningen met een geluidsbelasting boven 70dB 
(Gegevens van 2007-2011).  

• De Actieplannen voor 2012 richten zich op o.a. wegen waarop jaarlijks meer dan 3 
miljoen voertuigen passeren; (Op de A28 ten noorden van het knooppunt passeren er 
ongeveer 33 miljoen voertuigen per jaar en de prognose na de verbreding is 45 miljoenen 
voertuigen.)  

• Het is de ambitie om de “Hotspots geluid” langs provinciale wegen de komende jaren 
versneld aan te pakken. Conform het Gelders Coalitieakkoord 2007-2011: de hotspots 
worden versneld aan gepakt. 

• In het ontwerp actieplan (2013 – 2017) is de prioriteit gelegd bij het aanpakken van te 
hoge geluidsbelastingen bij woningen langs provinciale wegen. 
 

Wij verzoeken u om rijk en provincie aan te spreken zodat de vele huizen aan de 
oostkant van de A28, (die meestal ook aan de provinciale weg tussen Hoevelaken en 
Nijkerk liggen) die nu en in de toekomst worden blootgesteld aan hoge 
geluidsbelasting door verkeer, niet het slachtoffer worden van het verschil van 
mening over wie er moet betalen voor de benodigde maatregelen (rijk of provincie), 
waardoor zij juist tussen wal en schip zullen vallen. 
Voor de bewoners langs de oostkant van de A28, meestal tevens bewoners op de 
provinciale weg tussen Hoevelaken en Nijkerk, is de hoogte van de geluidsoverlast 
van belang en niet de bron van de geluidsoverlast (rijksweg of provinciale weg). De 
bewoners worden ziek van de hoge geluidsbelasting ongeacht of het komt van een 
provinciale weg of een rijksweg. 
 
Wij verzoeken u om Provincie Gelderland aan te spreken over hun verplichting om te 
zorgen dat haar inwoners worden beschermd tegen te hoge geluidsbelasting, 
ongeacht of deze komt van een provinciale weg of een rijksweg. 
 

9. Nieuwe opzet van aanbesteding 
 
• In de aanbesteding van Planstudie Knooppunt Hoevelaken zal er een programma van 

eisen (het minimum eisen pakket) worden neergelegd, waaraan minimaal moet worden 
voldaan door de aannemer. Daarnaast wordt een lijst van wensen opgesteld, waarbij de 
markt de uitdaging krijgt om binnen het beschikbare budget naast het minimum 
eisenpakket, zoveel mogelijk wensen te realiseren. 

• Vanwege het magere budget van RWS is voorzien dat in de praktijk, waarschijnlijk alleen 
wensen zullen worden gerealiseerd als er tevens geld van de regio wordt toegezegd. 

• Zoals het er nu voorstaat, is de constructie van een scherm zoals boven bedoeld, een 
“bovenwettelijke maatregel” en moet deze daarom door lokale overheden (Gemeente en 
Provincie) worden gefinancierd. Terwijl provinciale raadsleden, die op werkbezoek waren, 
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schrokken dat zo een situatie is ontstaan, zijn ze toch huiverig om hiervoor geld toe te 
wijzen vanwege precedent werking. 
 

Wij verzoeken u om RWS en regio (gemeentes Amersfoort en Nijkerk, Provincies 
Utrecht en Gelderland) aan te spreken over deze nieuwe opzet van aanbesteding met 
uitvoering van alleen minimale eisen en de nieuwe wet SWUNG waardoor de inwoners 
van Hoevelaken en Holkerveen langs de oostkant van de A28 tussen wal en schip 
zullen vallen tenzij er geld van de regio beschikbaar wordt gesteld. 
 

10. Inzet van Gemeente Nijkerk 
De gemeenteraad van Nijkerk heeft sinds 2008 erkend dat er een groot geluidsprobleem is 
langs de oostkant van de A28. Op 6 december 2012 heeft de gemeenteraad unaniem 
besloten om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor geluidsmaatregelen met de restrictie 
dat de provincie Gelderland dan eveneens een substantiële bijdrage levert voor 
geluidsmaatregelen. Dat heeft te maken met wat hierboven is aangegeven over de manier 
van omgaan met geluidswensen en de eisen ten aanzien van de cofinanciering.  
De raad wil een geluidsscherm aan de oostzijde van de A28 dat leidt tot een geluidsreductie 
van 5dB en dat wordt aangelegd vanaf de aansluiting Hoevelaken tot en met de kern van 
Holkerveen. Achterliggende gedachte is hierbij dat niet alleen bewoners langs de A28 met 
hoge geluidsbelasting hiervan profiteren, maar dat ook voor de kern Hoevelaken hiermee 
een ‘geluidsgat’ wordt gedicht. Een geluidsreductie van 5dB kan gerealiseerd worden met 
een geluidsscherm van 3 meter hoog. De aanlegkosten hiervoor worden geraamd op 6 
miljoen Euro (incl. BTW). 
 
Ombudsman, Wij danken u voor uw geduld om dit betoog te lezen en wij hopen dat u 
de ernst van de situatie zult beseffen en actie zult kunnen nemen. 

Met vriendelijke groet, 

Joyce Ramsbotham  

Bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar. 

Meer gegevens zijn te vinden op: www.hoevelakenbereikbaar.nl 

Contact address: Hoevelakense Boslaan 1, 3871KA Hoevelaken,  
Tel: 0653753221  
Email: ramsbotham@planet.nl 
                                                           
ihttp://www.gelderland.nl/Documenten/Themas/Milieu_Klimaat_en_Water/Geluid/Actieplan_Geluid_Gld_20
08-2012_.pdf 

http://www.gelderland.nl/Documenten/Themas/Milieu_Klimaat_en_Water/Geluid/Actieplan_Geluid_Gld_2008-2012_.pdf
http://www.gelderland.nl/Documenten/Themas/Milieu_Klimaat_en_Water/Geluid/Actieplan_Geluid_Gld_2008-2012_.pdf

