Burgemeester en wethouders Gemeente Amersfoort
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort
Postadres Postbus 4000
3800 EA Amersfoort
Hoevelaken, 16 mei 2013.

Geachte lezer,
Op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) verzoeken wij u vriendelijk in uw
archief de volgende documenten te traceren waarnaar in andere documenten wordt
verwezen en ons daarvan kopie te doen toekomen:
1. Samenvatting of notulen van Bestuurlijk overleg tussen RWS en Amersfoort (en
mogelijk ook Nijkerk) dd 1 juli 2004.
In ontwerp bestemmingsplan van Amersfoort voor de A28 aansluiting Vathorst-Corlaer van
2005 is de volgende passage opgenomen:
De gehele ontsluitingsweg is zo dicht mogelijk langs de A28 geprojecteerd op de
toekomstige symmetrische verbreding (parallelbaan) van die weg - indien op termijn een
verbreding van de A28 in de vorm van een parallelbaan wordt gerealiseerd zal de
ontsluitingsweg moeten worden verlegd in westelijke richting. Deze ligging is conform de
in het Bestuurlijk Overleg van 1 juli 2004 met Rijkswaterstaat gemaakte afspraken.
2. Overeenkomst en/of afspraken tussen RWS en Gemeente Nijkerk (periode 2004 –
2006) ten aanzien van:
a. de symmetrisch verbreding van de A28 bij Amersfoort/Vathorst,
b. het tijdelijk geluidsscherm aan de oostkant van de A28 bij Vathorst en
c. het verplaatsen van de ontsluitsingsweg Corlaer bij verbreding van d A28
Daar wordt ondermeer naar verwezen in “Bestemmingsplan A28 aansluiting VathorstCorlaer”, vastgesteld door Gemeente Amersfoort op 24 januari 2006 onder Reg. Nr.
1850233. Letterlijk tekst:
“De gehele ontsluitingsweg is zo dicht mogelijk langs de A28 geprojecteerd op de
toekomstige symmetrische verbreding (parallelbaan) van die weg. Deze ligging is
conform de met Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk gemaakte afspraken”.
3. Afspraken tussen RWS en Gemeente Amersfoort over dezelfde onderwerpen in de
period voor 2006.
Daar wordt ondermeer naar verwezen in de commentaar op de “Bestemmingsplan A28
aansluiting Vathorst-Corlaer”, vastgesteld door Gemeente Amersfoort op 24 januari 2006
onder Reg. Nr. 1850233. Letterlijk tekst:
“Ministerie van Verkeer en Waterstaat
De ligging van de ontsluitingsweg is conform de met Verkeer en Waterstaat gemaakte
afspraken. Om de uitbreiding van de A28 op termijn mogelijk te maken moet de
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ontsluitingsweg nu reeds exact hetzelfde lengteprofiel hebben als de A28. Voor in de
toekomst door Rijkswaterstaat naar het westen te verleggen ontsluitingsweg moeten door
de gemeente gronden planologisch worden gereserveerd.”
De gemeentelijk commentaar hierop was:
“MET INSTEMMING wordt kennis genomen van de mededeling, dat de ligging van de
weg in overeenstemming is met de Rijkwaterstaat gemaakte afspraken”.
4. Notulen en/of Samenvattingen van besprekingen tussen RWS en Gemeente
Amersfoort in de periode 2001 – 2005 over:
a. de symmetrisch verbreding van de A28 bij Amersfoort/Vathorst,
b. het tijdelijk geluidsscherm aan de oostkant van de A28 bij Vathorst en
c. het verplaatsen van de ontsluitsingsweg Corlaer bij verbreding van d A28
Daarover wordt in een recente berichtenwisseling met RWS het volgende vermeld:
“Daarover is voorafgaand aan het bestemmingsplan in de periode 2001-2005 overleg
tussen Amersfoort en RWS geweest. Bij een verbreding van de A28 zijn de
verplaatsing van het scherm en het verleggen van de verbindingsweg voor de
veroorzaker. Dat is in dit geval het project Uitbreiding Knooppunt Hoevelaken”.
Dank vast voor uw hulp in het verstrekken van deze informatie.
Met vriendelijke groet,

Rob Wesselingh
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
Rob Wesselingh, Voorzitter
Van Dedemlaan 51
3871 TD Hoevelaken
T +31 33 253 5172
M +31 653 540 883
E rob.wesselingh@hoevelakenbereikbaar.nl
W www.hoevelakenbereikbaar.nl
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