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Aan:
Mevrouw Connie Bieze, Gedeputeerde Provincie Gelderland
Statenleden Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie Provincie Gelderland
Fractievoorzitters Provinciale Staten Gelderland
Wethouder G. Horst, Gemeente Nijkerk
Raadscommissie Grondgebied Gemeente Nijkerk
Hoevelaken, 2 maart 2013.

Geachte lezer,
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Wij hebben u in de afgelopen maanden heel veel informatie toegezonden ter onderbouwing
van ons verzoek aan de Provincie Gelderland voor een substantiële bijdrage voor
voorzieningen ter bescherming van de inwoners van Hoevelaken, Holkerveen en omgeving
tegen de zeer hoge milieu overlast veroorzaakt door het verkeer op de twee belangrijke
snelwegen die langs Hoevelaken scheren (A1 en A28) en het Knooppunt Hoevelaken zelf.

Korte terugblik en situatie analyse

Om aan de groeiende verkeersstagnatie rond en op het Knooppunt een einde te maken wordt
er gewerkt aan een oplossing door verbreding (verdubbeling ter plaatse) van zowel de A1 als
de A28 en een rigoureuze reconstructie van het Knooppunt zelf met ondermeer twee, en
mogelijk zelfs drie, fly-overs. Wij werken als Stichting van harte mee aan het oplossen van de
verkeersproblematiek, maar wij vinden dat dit niet ten koste mag gaan van de gezondheid van
de inwoners van Hoevelaken en omgeving. Dankzij ondermeer de inspanningen van onze
Stichting lijkt het er op dat de A1 Hoevelaken aansluitingen kunnen worden behouden en wij
zijn ook heel blij met de bijdrage van € 5 mln die Gelderland daarvoor beschikbaar heeft
gesteld.

Zware milieuoverlast

De bewoners in de omgeving van het Knooppunt hebben al vele jaren met zware overlast van
het alsmaar toegenomen verkeersaanbod te maken zonder dat er ooit voorzieningen zijn
getroffen om de overlast te verminderen. Nu het Knooppunt op de schop gaat zou je zeggen is
het juiste moment aangebroken om de scheefgroei die over de jaren is ontstaan en één keer
goed aan te pakken en rationeel op te lossen. Want we praten hier over een reconstructie die
voor de komende decennia de nieuwe situatie rond Hoevelaken zal bepalen.

Helaas blijken er door vreemde hiaten in de milieuwetgeving (ook in de onlangs
geïntroduceerde nieuwe wetaanpassingen voor geluidshinder SWUNG 1), ondanks de
jarenlange toename van hinder, dat er geen voorzieningen getroffen hoeven te worden langs
de A28 vanaf het Knooppunt Hoevelaken tot aan de afslag Corlaer (Nijkerk/Vathorst). En dat
terwijl inwoners van Hoevelaken, Holkerveen en omgeving, en in het bijzonder de
aanwonenden langs de A28, met milieubelasting niveaus worden getroffen die feitelijk ver
boven de wettelijk toegestane niveaus liggen en ver boven de voorkeurswaarden die officieel
worden gehanteerd door het Rijk en de specifieke voorkeurswaarden van Provincie Gelderland.

Aangezien het Rijk, ondanks de vele ingebrachte verzoeken, niet bereid is om enige
tegemoetkoming te maken of concessies te doen, is de enige mogelijkheid om een redelijke
oplossing te bieden, de gewenste aanpassingen door lokale overheden te financieren. Het Rijk
biedt ons daartoe wel de mogelijkheid om dat in het project mee te nemen. Raming voor een
geluidsscherm vanaf het Knooppunt Hoevelaken tot aan de A28 afslag bij Corlaer dat in het
hele gebied de geluidsoverlast terugdringt met tenminste 5 dB komt uit op € 6 miljoen. En niet
alleen de 11.000 inwoners zullen van een dergelijke scherm profiteren, maar het zal ook de
kwaliteit van het natuur en recreatie gebied het Hoevelakense Bos, met >100.000 bezoekers
per jaar, aanzienlijk verbeteren en een goede bescherming bieden aan het recreatie park
Overbos dat pal naast de A28 is gelegen (125 bungalows met > 16.000 bezoekers/jaar).

Wel heeft her Rijk toegezegd dat, mocht de aanbesteding voor het uitvoeren van de eisen voor
het knooppunt lager uitvallen dan is begroot, het resterende bedrag kan worden aangewend
voor bovenwettelijke voorzieningen. De verdeling daarvan kan dan door de betrokken
bestuurlijke partijen worden aangewend en verdeeld op basis van een waarderingssysteem
waarbij de eigen inbreng van fondsen een belangrijke extra weging vormt. Afspraken worden
daarvoor vastgelegd in BOK2 dat in de komende maanden door alle betrokken partijen moet
worden ondertekend.

Substantiële bijdrage van Provincie Gelderland essentieel
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Om een dergelijk scherm langs de A28  te realiseren is een substantiële bijdrage van Provincie
Gelderland essentieel. De Gemeente Nijkerk heeft daarvoor al € 1 mln toegezegd. Met een
bijdrage van Gelderland van € 5 miljoen kan de voorziening als EIS in het project worden
opgenomen zodat wij in ieder geval verzekerd zijn van een substantiële verbetering van zowel
geluidsoverlast als luchtverontreiniging.. Een geringere bijdrage zal het risico met zich
meebrengen dat het uiteindelijk niet in aanmerking zal komen voor een bijdrage uit de fondsen
die voor bovenwettelijk voorzieningen beschikbaar komen. En hoe lager de bijdrage hoe minder
de kans is om daarvan te profiteren.

Vandaar hier nogmaals ons verzoek voor een bijdrage van € 5 miljoen, of in ieder geval van een
bedrag dat daar zo dicht mogelijk tegenaan ligt waarmee dan ook met redelijke zekerheid de
gewenst voorziening langs de A28 kan worden gerealiseerd.

Afgezet tegen de enorme bijdragen die Gelderland levert ter ondersteuning van andere
rijksprojecten (bv. € 370 mln voor doortrekken van de A15, € 100 mln voor de verbreding van de
A1 bij knooppunt Beekbergen en €85 mln voor de N18) lijkt een totale bijdrage van € 10 mln
voor de verbetering van het Knooppunt Hoevelaken, dat verkeerstechnisch voor Gelderland van
groot belang is, maar een kleinigheid! Wij menen al afdoende te hebben aangetoond dat
Hoevelaken een uitzonderingspositie bekleed ten aanzien van overlast en het ontbreken van
voorzieningen in Gelderland en dat van een bijdrage geen precedent werking uitgaat.
Bovengenoemde projecten hebben ook tot doel de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren
door het verminderen van sluipverkeer terwijl voor de A15 tracé ook een verdiepte ligging is
bedongen, dus ook in dat opzicht worden ook voor die projecten bijdrages geleverd aan
verbetering van de leefbaarheid.

Studies hebben aangetoond dat gezondheidsklachten veroorzaakt door geluidsoverlast boven
55dB kosten 0.4% van GDP in Europa. Uit onderzoeken van het RIVM blijken de effecten van
teveel geluid op de gezondheid een miljard euro Nederland te kosten.

Tot slot willen wij hier nogmaals memoreren dat zowel de Provincie Utrecht als de Gemeente
Amersfoort beiden een bedrag van € 10 mln voor dit project hebben toegezegd voor
bovenwettelijke voorzieningen voor zowel bereikbaarheid als leefbaarheid aspecten. Wij hopen
dat Gelderland uiteindelijk ook kan besluiten tot een dergelijke bijdrage voor dit belangrijke
project en hopen met dit verzoek daartoe nogmaals een bijdrage te leveren.

Met vriendelijke groet,

Namens het SHB&L team

Rob Wesselingh

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

Rob Wesselingh, Voorzitter

Van Dedemlaan 51
3871 TD Hoevelaken
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