
Subject: Onderhandeling met RWS over asymmetrische verbreding A28, Knooppunt Hoevelaken
From: Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar <Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl>
Date: 16/04/2013 22:17
To: c.bieze@gelderland.nl
CC: a.schol@ps.gelderland.nl, y.cegerek@ps.gelderland.nl, k.van.baak@ps.gelderland.nl, c.vdbos@xs4all.nl,
ar.vandoorn@planet.nl, d.ebbers@ps.gelderland.nl, l.helvensteijn@pvv-gelderland.nl, p.kerris@gmail.com,
m.vander.leur@ps.gelderland.nl, a.lewe@ps.gelderland.nl, leo.meerts@50plusgelderland.nl,
r.mink@ps.gelderland.nl, p.plug@ps.gelderland.nl, anja.prins@wxs.nl, w.saes@ps.gelderland.nl,
f.vander.schalk@ps.gelderland.nl, j.sluiter1@upcmail.nl, u.sozen@hotmail.com, j.uenk@ps.gelderland.nl,
l.vanderveer@partijvoordedieren.nl, e.venema@pvv-gelderland.nl, nelson.verheul@gmail.com,
olof.wullink@gmail.com, j.de.wals@gelderland.nl, mikewaltmans@yahoo.com, m.groot@ps.gelderland.nl,
j.hutten@ps.gelderland.nl, m.faber@pvv-gelderland.nl, e.van.kaathoven@gmail.com, scheffer@noeton.nl,
w.van.eck@ps.gelderland.nl, roelof.j.mulder@planet.nl

Geachte Mw. Bieze,

 Wij doen u ter informatie kopie van een bericht met bijlagen toekomen dat wij vandaag aan het College en
de Raad van Nijkerk hebben toegezonden de BOK2 onderhandelingen betreffende.

Het lijkt er op dat in de onderhandelingen over invulling van BOK2 wensen er wel is ingestemd met een
asymmetrische verbreding van de A28, maar dat Nijkerk, voor zover wij dat kunnen nagaan, tot op heden
geen tegemoetkoming daarvoor heeft bedongen.

Aangezien er in het verleden duidelijke afspraken zijn vastgelegd voor een symmetrische verbreding van
de A28, waarbij de kosten van het verplaatsen van de geluidsschermen bij Vathorst en de verbindingsweg
naar de A28 Corlaer aansluiting voor rekening van de opdrachtgever komen (in dit geval RWS), zijn wij van
mening dat een goede tegemoetkoming aan Nijkerk op zijn plaats is waarmee dan de aanleg van de
gewenste geluidsbescherming langs de A28 kan worden gerealiseerd. Daarmee kan Nijkerk op een goede
manier de in de jaren scheefgegroeide overlast situatie langs de A28 ombuigen dat helaas door hiaten in
de wetgeving, ook met de nieuwe SWUNG 1 aanvullingen, niet wordt rechtgezet.

Dat deze onderhandelingen onderdeel van het BOK2 proces zijn geworden vinden wij feitelijk onjuist. RWS
heeft een verplichting om het Vathorst scherm en de ontsluitingsweg Corlaer te verplaatsen en Nijkerk zou 
akkoord kunnen gaan met een asymmetrisch verbreding van de A28 op voorwaarde van een te
onderhandelen vergoeding. Zolang de bijdrage daarvoor minder is dan de kosten voor verplaatsing heeft
RWS een voordeel. En Amersfoort heeft daarbij het voordeel dat er geen verplaatsing nodig is wat een
hoop ongemak en kosten met zich meebrengt. Wij schatten in dat de kosten van het herplaatsen van de
huidige Vathorst schermen en het verplaatsen van de verbindingsweg aanzienlijk meer zullen zijn dan het
beoogde scherm aan Nijkerkse zijde.

Kan met deze bijdrage dus een geluidsscherm aan de Nijkerkse zijde van de A28 vanaf het Knooppunt tot
aan afslag Corlaer worden gerealiseerd dan kan Nijkerk dat als EIS in BOK2 inbrengen. Is de bijdrage van
RWS daarvoor onvoldoende, ook met de toezeggingen van Gelderland en Nijkerk zelf, dan kan het in ieder
geval als wens in BOK 2 worden ingevoerd, maar met een aanzienlijke hogere totale bijdrage waardoor de
kans van realisatie aanzienlijk wordt vergroot.

Er is door Nijkerk aangegeven dat er over BOK2 niet meer onderhandeld kan worden. In wezen is dat ook
niet nodig. Want als RWS aan Nijkerk een realistische vergoeding verschaft is de hele problematiek
opgelost. En een verhoging van een bijdrage aan een BOK2 wens of het opwaarderen van een wens tot
EIS lijkt ons mogelijk zonder hernieuwd overleg.

Waarom wij u weer in deze discussie betrekken is omdat Gelderland door de grote bijdragen die u verschaft
voor diverse rijksprojecten mogelijk een positieve invloed kunt hebben op RWS en daardoor een positieve
invloed kunt hebben in de onderhandelingen tussen Nijkerk en RWS. Hierdoor wordt ook het probleem van
geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen toch door het Rijk opgelost.

 Met vriendelijke groet,

 Het Bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
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Cc: College en Raad gemeente Nijkerk

Cc: De Heer van Lunteren, de Heer Buijtelaar, De Heer Schoofs

Attachments:

130416 Brief aan College Nijkerk over BOK 2 onderhandelingen.pdf 83.1 kB

13032715320 brief aan raad van College.pdf 74.2 kB

130409 Bericht Schoofs aan Horst en Duijnhouwer.pdf 38.4 kB
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