
Subject: FW: Knp Hoevelaken BOK 2 A28 voorzieningen.
From: Rob Wesslingh <rob.wesselingh@live.nl>
Date: 22/04/2014 16:34
To: "'G.D Horst'" <G.D.Horst@nijkerk.eu>
CC: <joyce.ramsbotham@planet.nl>, "'Jan Lobeek'" <jan.lobeek@xs4all.nl>

Geachte Heer Horst, Beste Geert, 
 
Referte onderstaand bericht dat wij gisteren hebben verzonden. Wij hebben wel het een en ander toe te voegen aan
deze aanzet en zouden daarvoor dus graag op zo kort mogelijke termijn een afspraak willen hebben om diverse
punten en gedachten verder toe te lichten. De afspraak van 12 mei is daarvoor in ieder geval veels te laat omdat er
vermoeden wij nog veel werk verzet zal moeten worden om te realiseren wat wij met ons voorstel voor hebben.
Graag dus een voorstel voor een nieuwe datum.
 
Dat er nog aanpassingen mogelijk zijn op BOK2 is iets wat wij ons niet direct gerealiseerd hadden, maar nu
Amersfoort de stap gezet heeft om hun wensen voor geluidsbescherming om te zetten een aankoop daarvan schept
duidelijk weer mogelijkheden voor Nijkerk is onze mening. In onze ogen zaak om nu te proberen het ijzer te smeden
nu het heet is.
 
In afwachting,
 
Rob Wesselingh
 
 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
R.T. Wesselingh, Voorzitter
p/a Van Dedemlaan 51
3871 TD Hoevelaken
 
E rob.wesselingh@hoevelakenbereikbaar.nl
T 033 253 5172
M 0653 540 883
 

Van: Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar [mailto:Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl]
Verzonden: maandag 21 april 2014 22:26
Aan: G.D.Renkema@nijkerk.eu; B.deGraaf@Nijkerk.eu; renewindhouwer@hotmail.nl; g.d.horst@nijkerk.eu;
henk@targon.nl; m.elteren6@upcmail.com; patriciavanloozen@gmail.com; aklompenhouwer@hotmail.com;
jwwicherink@upcmail.nl; cisca14a@kpnplanet.nl; j.poorter@kpnmail.nl; stuive5@kpnmail.nl;
Jvanputten01@hetnet.nl; harrybokkers@planet.nl; j.overvliet@gmail.com; amboer@kliksafe.nl;
mjdoddema@gmail.com; wim.oosterwijk@live.nl; hldijksterhuis@kpnmail.nl; hrozema.1@kpnmail.nl;
antoinettedb@telfort.nl; irenemoes@gmail.com; nadya1977@hotmail.com; r.ruesen@chello.nl; ravico@wxs.nl;
c.heuvel28@chello.nl; mail@marlyklein.nl; nielsstaal@telfort.nl; boudewijn@vd-woerd.net
CC: communicatie@nijkerk.eu; griffie@nijkerk.eu; Jeroen Vandoorne
Onderwerp: Knp Hoevelaken BOK 2 A28 voorzieningen.
 

Geacht College,
 
Tot onze verbazing zien wij in de berichtgeving, ondermeer in de RaadsInformatie Brief van 11 april 2014 en in de
pers, dat er kennelijk nog aanpassingen gemaakt kunnen worden op de inhoud van BOK2 van het Project Knooppunt
Hoevelaken.
 
Amersfoort en de Provincie Utrecht hebben kennelijk hun wens voor geluidvoorzieningen bij Amersfoort kunnen
ombuigen tot het aankoop daarvan door een totaal bedrag van € 7.2 mln beschikbaar te stellen terwijl er ook nog
een reserve van € 1.8 mln wordt aangehouden voor extra geluidsreducerende werkzaamheden.
 
In de RaadsInformatie brief van Amersfoort van 16 maart 2014 staan de volgende afspraken:
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∙        Er is een maximale belasting van < 60 dB met een merkbaar reductie van 5dB overeengekomen voor alle
woningen in het gehele project gebied in Amersfoort

∙        Er wordt bovendien naar gestreefd om voor zoveel mogelijk woningen de maximale belasting tot < 55 dB
omlaag te brengen

 
Amersfoort en de Provincie Utrecht geven daarmee aan dat zij de belangen van hun inwoners hoog in het vaandel
dragen en dat zij bereid zijn om daarvoor flinke investeringen te doen.
 
Door het aankopen van deze voorzieningen heeft RWS bovendien de verplichting op zich genomen dat alle woningen
inderdaad met niet meer dan 60 dB worden belast. Mocht de ingebrachte bijdrage daarvoor dus onvoldoende zijn
dan verplicht het rijk zich om de eventuele extra kosten vanuit rijksmiddelen te bekostigen! En dat zou dan ten kost
kunnen gaan van een eventueel overschot dat voor de wensen van andere partijen, zoals de Nijkerk wens voor
geluidsbescherming!
 
In een gesprek met de Heer Richters van Gemeente Amersfoort werd aangegeven dat de voorzieningen voor alle
woningen in het project gebied zullen gelden, dus ook voor de woningen gelegen in de NO kwadrant van het
Knooppunt. Dat zou dus inhouden dat een deel van de gewenste geluidsbescherming voor Hoevelaken al door de
overeenkomst tussen RWS en Amersfoort/Provincie Utrecht wordt gerealiseerd, waardoor de lengte van de door
Nijkerk gewenste voorziening langs de A28 aanzienlijk wordt ingekort.
 
Aangezien Nijkerk bovendien heeft aangegeven dat het gebied bij de A28 afslag Colaer (bedrijvenlocatie de Flier) als
zichtlocatie voor bedrijven wil aanwijzen, wordt de lengte van de door Nijkerk gewenst voorziening nog verder
ingekort.
 
Als de gemeente Nijkerk in plaats van de € 1 mln + 0.3mln opgebouwd rente bereid is om een grotere bijdrage te
leveren en de Provincie Gelderland gaat daarin mee met een gelijke verhoging of meer, dan zou daarmee in
redelijkheid een overeenkomst met RWS kunnen worden gemaakt met dezelfde uitgangspunten die door
Amersfoort/Provincie Utrecht zijn overeengekomen. RWS kan dan het bedrag dat zij voor Saneringsschermen
hebben gereserveerd (daarvoor is in het verleden een inschatting van € 750.000 genoemd) daarbij inbrengen omdat
daarvoor ook de noodzaak komt te vervallen.
 
Provincie Gelderland geeft een hoge prioriteit aan het reduceren van geluidsoverlast bij woningen langs hun
provinciale wegen waar 3 miljoen voertuigen per jaar rijden, maar heeft tot nu toe dovemansoren voor de problemen
van de bewoners langs de A28 waar nu al 33 miljoen voertuigen rijden. Waarom vallen bewoners langs Rijkswegen
in Gelderland, en vooral die in Gemeente Nijkerk, tussen wal en schip? Gelijke monniken, Gelijke kappen is een goed
Nederlands spreekwoord dat hier met recht op zijn plaats is!
 
Wij stellen daarom voor dat de gemeente Nijkerk en de Provincie Gelderland spoorslags met RWS aan de tafel gaat
zitten om een dergelijke overeenkomst te realiseren en dat de gewenste voorzieningen worden aangekocht zodat de
onzekerheid omtrent de realisatie van de wens wordt omgebogen naar duidelijke afspraken. Daarvoor is tot uiterlijk
17 juli 2014 de tijd zo hebben wij van RWS begrepen.
 
Wij zien uw reactie en verdere acties met veel belangstelling tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
p/a Van Dedemlaan 51
3871 TD Hoevelaken
 
E bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl
T 033 253 5172
M 0653 540 883
 
cc:
Raad Nijkerk
Pers
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