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Geachte mevrouw Ramsbotham, en heren Lobeek en Wesselingh/ beste Joyce, Jan en Rob,
 
Hierbij doe ik u, voor de volledigheid, tevens het conceptvoorstel en het getekende besluit van de Provincie Gelderland
toekomen ten aanzien van het beschikbaar stellen van geld met betrekking tot het knooppunt Hoevelaken.
 
Zoals u terecht aangeeft hebben wij als gemeente hierover op 24 juni 2013 een brief geschreven aan GS van
Gelderland, met het verzoek: "te bevestigen dat Gelderland de toegezegde € 1 miljoen voor geluidsmaatregelen
gestand doet mocht de wens van geluid zoal opgenomen in het BOK2 niet worden vervuld".
 
Het klopt dat wij hier nooit een schriftelijke reactie op hebben mogen ontvangen. Zoals wethouder Horst tijdens het
overleg van 12 mei jongstleden aan u heeft gemeld is mondeling door de gedeputeerde aangegeven dat, als de
toegezegde middelen niet voor het doel worden ingezet waartoe ze zijn bestempeld (een bijdrage aan geluidswerende
voorzieningen langs de A28 bij Hoevelaken), ze terug moet naar Provinciale Staten met een voorstel om de middelen
in te zetten voor maatwerk en ook een concreet doel. Ze wil (en kan) dus niet nu al geld reserveren voor maatwerk,
terwijl ze niet concreet kan aangeven wat er met dit geld gedaan wordt. Wel is door mevrouw Bieze mondeling
toegezegd dat zij (of haar opvolger) zich te zijner tijd sterk wil maken voor de concrete inzet van de middelen, als
duidelijk is waarvoor het geld dan wel ingezet wordt en als dit past binnen de eerder gestelde kaders van concrete
geluidsmaatregelen.
 
Kortom: De gedeputeerde wil op dit moment geen toezeggingen doen over een zaak waarvan onduidelijk is:
1) of deze zich überhaupt voor gaat doen en
2) wat er in dat geval concreet met het geld wordt gedaan
 
De tekst uit het voorstel van GS aan PS, in combinatie met de reeds door ons verstuurde brief de dato 24 juni 2013
en de gedane mondelinge toezegging zijn voor ons op dit moment voldoende om er vanuit te gaan dat:
1) In het geval de wens van Nijkerk niet wordt gehonoreerd, door Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten een
nieuw te nemen besluit wordt voorgelegd om het toegezegde bedrag van € 1 miljoen gestand te doen voor het nemen
van concrete geluidsmaatregelen
2) Een hernieuwde brief aan gedeputeerde Bieze, zoals u dat graag zou zien, geen andere reactie gaat opleveren
3) De gemaakte afspraken en geuite wensen op dit moment voldoende geborgd en vastgelegd zijn in notulen,
brieven, voorstellen en per mail.
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 
 

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Doorne
Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling
Gemeente Nijkerk
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In mei 2013 heeft de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar u gevraagd of de toegezegde €1 miljoen
van Nijkerk en de toegezegd €1 miljoen van Gelderland samen met de rente 4% p.a. dat opgebouwd zou
worden, bestemd voor leefbaarheid in het knooppunt Hoevelaken project voor geluidsbescherming langs de
A28, beschikbaar zou blijven als de wens van Nijkerk voor dergelijke maatregelen als onderdeel van de
BOK2 overeenkomst niet door de aannemer wordt gehonoreerd. Tijdens de vergadering in mei 2013 waren
alle fractie voorzitters aanwezig en die waren het allemaal eens met ons verzoek.
U heeft mondeling toegezegd dat de €1 miljoen + 4% p.a. rente van Nijkerk beschikbaar zal blijven voor
geluidsmaatregelen.
U heeft ook met Mevr. Bieze hierover gesproken en zij heeft volgens u verklaard dat de €1 miljoen van
Gelderland ook beschikbaar zou zijn als de wens van Nijkerk niet wordt gehonoreerd, maar zij heeft u
verzocht om een brief te schrijven omdat zij dat nog moest voorleggen aan de Provinciale Staten. Op 24 juni
2013 heeft u een brief geschreven aan Mevr. Bieze, (zie bijlage) maar, voor zover wij het kunnen nagaan,
heeft u nooit antwoord gekregen en heeft Mevr. Bieze het ook niet als agenda punt opgebracht bij
Provinciale Staten.
Wij hebben u schriftelijk op 13 augustus 2013, 23 september 2013, 19 oktober 2013, 12 december 2013, 8
april 2014 en op 16 april 2014 (zie bijlagen) en ook mondeling tijdens vergaderingen op 18 december 2013
en op14 februari 2014(zie bijlagen) gevraagd om de toezeggingen schriftelijk te bevestigen.
Tijdens de laatste vergadering op 10 februari heeft u zelf aangegeven dat u begrip heeft voor onze
volhardendheid en het belang van zwart op wit bewijs.
U hebt ook toegezegd een officiële brief aan de Stichting te schrijven ter bevestiging dat de door de
Gemeente Nijkerk toegezegde €1 miljoen voor leefbaarheid + 4% rente beschikbaar zal zijn voor
geluidsmaatregelen langs de A28 ook als de wens van Nijkerk voor dergelijke maatregelen als onderdeel van
de BOK2 overeenkomst niet door de aannemer wordt gehonoreerd.
U zou tevens, namens het College van B & W, weer een brief aan gedeputeerde Mevr. Bieze schrijven om
zeker te maken dat ook hier de door Provincie Gelderland toegezegde €1 miljoen voor geluidsmaatregelen
beschikbaar blijft als de wens van Nijkerk voor dergelijke maatregelen als onderdeel van de BOK2
overeenkomst niet door de aannemer wordt gehonoreerd. U zou een kopie van de brief aan Mevr. Bieze en
haar antwoord naar ons toesturen.
Tot nu toe, na bijna een jaar met vriendelijke herinneringen, zijn geen van deze toezeggingen
nagekomen.
Hoe lang moeten wij wachten?
Zoals u weet probeert onze Stichting de belangen van de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen te
behartigen maar daarvoor hebben wij ook uw medewerking nodig. Keer op keer worden afspraken met u
gemaakt die niet worden nagekomen. Wij waren weer verrast te lezen in de krant van 16 april jl. en op de site
van Provincie Gelderland in een informatie brief dd. 11 maart 2014 over de nieuwste stand van zaken over
Knooppunt Hoevelaken project. U had ons weer niet op de hoogte gehouden en de raads informatie brief
van 11 april niet aan ons toegestuurd. U hebt zelf ook een afspraak op 7 april met de Stichting, waar u ons
op de hoogte had kunnen brengen, afgezegd.
Wij betreuren het op deze manier te moeten reageren, maar wij zeer teleurgesteld over de wijze waarop
wordt omgegaan met uw burgers en met een vrijwillige, onbetaalde groep dat erg veel werk verricht om te
proberen de inwoners te beschermen.
Daarom hebben wij besloten om deze brief samen met de bijlagen ook aan de raadsleden toe te sturen.
In afwachting op de toegezegde schriftelijke bevestigingen op officiële gemeente papier van de
afspraken en de toezeggingen.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar.
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