
Van: Boudewijn van der Woerd        14 mei 2013 
Aan: Klankbordgroep BOK-2 
 
Onderwerp: opschorten goedkeuring BOK-2 voor reconstructie knooppunt Hoevelaken 
 
Door de aanvankelijke opstelling van de Minister en van Rijkswaterstaat leken zowel voor mobiliteit 
als leefbaarheid alleen wettelijke maatregelen te worden meegenomen in de beoogde reconstructie. 
Dankzij de samenwerking tussen de regiopartners en de inzet van onder meer de Stichting 
Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar  is in de daaropvolgende jaren veel positiefs bereikt: 
 
1e.  
Voor mobiliteit kunnen de belangrijkste op- en afritten bij Hoevelaken voor de gemeente Amersfoort 
en Nijkerk behouden blijven en zelfs als eis gefinancierd worden. 
2e.  
Ook voor leefbaarheid zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Helaas is voor de geluidbescherming 
langs de A-28 aan Nijkerkse zijde te weinig geld om die maatregelen als eis te financieren. 
Het is daarmee onzeker zo niet onwaarschijnlijk of die noodzakelijke geluidsbescherming er ook zal 
komen.  
 
Dit laatste punt is voor de Nijkerkse gemeenteraad unaniem aanleiding geweest om de goedkeuring 
van BOK-2 op te schorten. 
 
Wat willen wij bereiken?     
Vanuit de visie: 
 
a. Dat de Wet Swung 1 aan Nijkerk ten onrechte geen wettelijke bescherming biedt voor de veel te 
hoge geluidsbelasting; 
b. Dat aaneengesloten geluidsbescherming langs de A-28 noodzakelijk is voor circa 10.000 inwoners 
en voor belangrijke natuur- en recreatiegebieden; 
c. Dat saneringsschermen voor een beperkt aantal woningen volstrekt onvoldoende zijn voor een 
acceptabele leefbaarheid; 
d. Dat destijds tussen de betrokken gemeenten Amersfoort, Nijkerk en RWS is afgesproken 
(onderzoek hiernaar loopt nog) of tenminste als uitgangspunt is genomen dat de A-28 evenredig zou 
worden verbreed op Amersfoorts en Nijkerks grondgebied; 
e. Dat in de betreffende bestemmingsplannen deze afspraken duidelijk zijn vastgelegd, inclusief 
afspraken over dekking van de kosten voor verplaatsing 
fe. Dat Nijkerk wel maatschappelijke en economische nadelen heeft van de nu beoogde volledige 
verbreding op Nijkerks grondgebied, terwijl de voordelen vooral naar RWS/andere regiopartners 
gaan. 
 
In gesprek komen met de minister: 
 
Met een klemmend beroep (tenzij juridisch afdwingbaar) om op grond van de onder de  visie 
genoemde overwegingen, uit redelijkheid en billijkheid, te komen tot een substantiële aanvullende 
financiële bijdrage aan de gemeente Nijkerk. Waarmee Nijkerk de verbetering van de leefbaarheid bij 
de reconstructie zeker kan stellen en de onredelijke effecten van de Wet Swung 1 en de 
asymmetrische verbreding van de A-28 op Nijkerks grondgebied enigszins worden gecompenseerd. 
 
Met politieke steun van onze regiopartners  
 
Het zal in het gesprek met de Minister helpen als onze regiopartners vooraf de redelijkheid en het 



belang van ons verzoek bij de Minister onder de aandacht brengen en versterken. 
 


