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Geachte Heer Schoofs, Beste Ronald,

Dank voor de reactie op onze vragen aan Petra van Konijnenburg over het voorstel om het
Reconstructieproject Knooppunt Hoevelaken te plaatsen onder de Crisis- en Herstelwet (CHW).

Wij hebben inderdaad vorige jaar gesproken over de MMA, en de problemen dat RWS heeft om de MMA
in te passen in de procedure. U schrijft daarover dat “de waarde van het ontwikkelen van een MMA, bij
de nu gekozen aanpak, nihil is.”  Deze opvatting delen wij niet. De MMA kan juist een zeer waardevol
document zijn om te gebruiken a.o. als vergelijking voor de aanbiedingen van de marktpartijen.

Er is echter nooit gesproken over een voorstel om Reconstructieproject Knooppunt Hoevelaken in de CHW
te plaatsen. Dat is heel wat anders en veel meer omvattend dan alleen de MMA niet ontwikkelen. Het geeft
de Minister veel meer mogelijkheden en bevoegdheden om van het verschillende (o.a. milieu) wetgevingen
af te wijken. Bovendien hebben burgers, maar vooral ook de officiële instanties (Gemeentes/Provincies)
onder de CHW veel minder beroepsmogelijkheden en heeft het rijk in wezen min of meer de vrije hand in de
besluitvorming en uitvoering. Dat heeft dus veel meer consequenties dan allen het niet uitwerken van de
MMA.

Bovendien verbaast het ons zeer dat een belangrijke procedure wijziging voor en dergelijk omvangrijke
project, dat nota bene ook de goedkeuring vereiste van de Tweede Kamer, niet besproken is met de
ondertekenaars van BOK2 en de andere direct betrokken partijen. Uit uw antwoord en ook uit informatie
van Gemeente Nijkerk hebben wij begrepen dat dit is niet gebeurd.

Wij hebben daarom binnen de mogelijkheden die ons ter beschikking staan bezwaar aangetekend tegen dit
voornemen om het Reconstructieproject Knooppunt Hoevelaken onder de CHW te plaatsen.

Met vriendelijke groet,
 

Het Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

On 14/01/2014 17:09, Schoofs, Ronald (MN) wrote:

 
Beste Joyce,
 
Hierbij even kort een reactie op jouw vragen aan Petra over het project Hoevelaken in de Crisis
en Herstelwet. 
 
In ons overleg begin vorig jaar hebben wij al eens heel kort aangegeven dat de waarde van het
ontwikkelen van een MMA, bij de nu gekozen aanpak, nihil is.
 RWS heeft met I&M bekeken hoe we verkeerde verwachtingen kunnen voorkomen.
 
De wijze van vroege marktbetrokkenheid bij dit project leidt ertoe dat er straks, op basis van
alle (wettelijke) eisen en ingevulde wensen, een aanbieding voor een optimale oplossing van
een marktpartij komt. Deze wordt uiteindelijk doorvertaald in een voorkeursvariant (VKV)
waarbij de milieueffecten en alle (wettelijke) maatregelen in het OTB/TB worden opgenomen.
Bestuurlijk is deze aanpak middels BOK 2 met de regio afgesproken. Het ontwikkelen van een
apart MMA heeft hierin geen meerwaarde meer omdat deze niet gekozen is en ook niet gaat
worden.
Door opname in de bijlage 2 van de Crisis en Herstelwet vervalt de verplichting voor een MMA.
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Alle gebruikelijke milieueffecten van de VKV moeten in beeld worden gebracht evenals de
wettelijke maatregelen. Als project moeten we dus gewoon aan alle wetgeving voldoen ook al
staan we op deze lijst.
 
Deze insteek is al eens (ambtelijk) met de Regio gedeeld.
 
Vriendelijke groeten,
Ronald Schoofs
 
 
 
...............................................................
Ronald Schoofs
Planstudiemanager 
Project Knooppunt Hoevelaken
................................................................
Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Griffioenlaan 2| 3526 LA Utrecht| Westraven H18 zuid 
Postadres: Project Knooppunt Hoevelaken | Postbus 24094 | 3502 MB Utrecht
.................................................................
T: 088-7973304 | 06 22790560
E: ronald.schoofs@rws.nl
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl
..................................................................
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat
...................................................................
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
 
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages. .
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