
 

 

 

14 januari 2014 

Aan de leden van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu der Tweede Kamer 

Betreft:  

- Voorstel tot wijziging 8e Tranche Crisis- en Herstelwet 
- Cat E Wegen: (toegevoegd) Project Knooppunt Hoevelaken 

Opmerkingen van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar 

Op 16 december jl.. heeft de Minister een voorstel tot wijziging van de Crisis- en Herstelwet 
8e Tranche aan U bekend gemaakt. Onderdeel van dat voorstel is de opname van het 
project knooppunt Hoevelaken in de achtste tranche. 

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar (SHB&L) (www.hoevelakenbereikbaar.nl) is 
enkele jaren geleden opgericht om de belangen van de bewoners en bedrijven van de kern 
Hoevelaken (ongeveer 10.000 inwoners, gemeente Nijkerk) te behartigen, met name voor de 
aspecten bereikbaarheid en leefbaarheid.  

RWS is met de voorbereiding van het ontwerp begonnen in 2008 (Startnotitie).  

De SHB&L heeft actief gebruik gemaakt van haar mogelijkheden tot inspraak en is met 
concrete voorstellen gekomen voor behoud van de op- en afritten Hoevelaken, die tot het 
knooppunt behoren. In het oorspronkelijke basisplan van RWS kwamen deze op- en afritten 
te vervallen. Mede dank zij de alternatieve ontwerpen van onze stichting en de sterke steun 
(en financiering) van (door) de gehele regio is kunnen worden overeengekomen dat deze op- 
en afritten zullen worden behouden. Deze en andere afspraken tussen Rijk en Regio zijn 
vastgelegd in 2013 in Bestuursovereenkomst 2 (BOK2). De SHB&L wil een toezegging van 
de Minister dat er niet wordt afgeweken van de eisen en wensen  en de procedures zoals 
vastgesteld in BOK 2.  

De minister heeft ook toegezegd (in BOK2) dat een eventueel financieel overschot op de 
aanbieding van de basisscope wordt aangewend voor de vervulling van regionale- en rijks-
wensen. Wij willen graag zekerheid hebben dat deze toezegging wordt gehandhaafd ook als 
het project onder de Crisis en Herstelwet valt. 

De oorspronkelijke planning van het project voorzag in een start uitvoering in 2016 en 
oplevering van het werk in 2020. In 2013 is besloten het project te temporiseren in het kader 
van de bezuiniging op de Rijksbegroting. De opname in Tranche 8 van de Crisis- en 

http://www.hoevelakenbereikbaar.nl/


Herstelwet suggereert dat de uitvoering nu weer versneld gaat worden, alhoewel daar in de 
publicatie van 16 december niets over wordt meegedeeld. De SHB&L juicht zo’n versnelling 
toe maar alleen als dit niet tot een kwalitatieve achteruitgang van het project leidt. Dit is een 
cruciaal punt waarop wij zekerheid willen hebben. 

Onze zorgen, bezwaren en vragen daarover zijn de volgende: 

1. Kan de minister bevestigen dat het project wordt opgenomen in Tranche 8  met het 
bestaande MIRT budget en dat de jaarlijkse aanpassing aan de bouwkosten index 
niet wordt gewijzigd? 

2. Kan de Minister bevestigen dat het project geen inhoudelijke wijziging ondergaat bij 
de opname in Tranche 8? Zowel voor het pakket van eisen en wensen als voor wat 
betreft de overeengekomen procedures? 

3. Kan de minister bevestigen dat de overeenkomst BOK2 onverkort en onveranderd 
geldig blijft? 

4. Wat gebeurt er met het budget VERDER voor aanpassing van lokale en regionale 
wegen, komt dat ook versneld beschikbaar? NB. Dat zal nodig zijn wil de lokale 
infrastructuur gelijktijdig zoals nodig kunnen worden aangepast. 

5. In hoeverre wil de minister gebruik maken van haar bevoegdheden om van 
bepalingen van verschillende wetten af te wijken, zoals onder de Crisis- en 
Herstelwet mogelijk wordt gemaakt. Wij tekenen aan dat dit zeer ongewenst is. De 
wetten waarvoor deze bevoegdheid geldt zijn o.a.: 

o Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
o Wet geluidhinder; 
o Wet inzake de luchtverontreiniging; 
o Wet milieubeheer ; 
o Wet ruimtelijke ordening Woningwet. 

6. Wat is de nieuwe planning voor de uitvoering van het project? Wij tekenen aan dat 
opname in Tranche 8 alleen zinvol en gewenst is indien dit geen gevolgen heeft voor 
de gemaakte afspraken en een aanzienlijke versnelling van het project tot gevolg 
heeft. Wij wijzen zo’n opname af indien deze alleen tot een vereenvoudiging van de 
planologische procedures zou leiden. 

Verder willen wij opmerken dat voor de doelen van het project in de huidige stukken is 
verwoord "nevendoelen zijn onder meer de verbetering van de luchtkwaliteit, de 
geluidsituatie en de verkeersveiligheid". 

Maar er worden in het project tot nu toe echter geen maatregelen getroffen of eisen gesteld 
om de luchtkwaliteit te verbeteren of de geluidsoverlast te verminderen. Integendeel, voor 
wat betreft de luchtkwaliteit en de maatregelen voor geluid is geen verbetering te zien, maar 
wordt alleen de huidige situatie gehandhaafd. Het is zeer gewenst alsnog te bezien of ook 
voor deze nevendoelen, die van grote invloed zijn op de gezondheid van de omwonenden, 
meer kan worden bereikt. 

Wij hopen dat u deze vragen en zorgen tijdens de behandeling van dit onderwerp in uw 
Kamer kunt meenemen in uw discussie en beoordeling. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar 
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