
Alle redenen op een rij zetten waarom Nijkerk compensatie wil hebben 
 

Geluidsoverlast  
1. Jaren lang een probleem  
 
2. Probleem erkend door gem. Nijkerk in 2007 en ook door van Lunteren in 2010 

(zie staten vergadering van 22 april 2013) 
 
3. Hoogste in knooppunt gebied 
 
4. Hoogste van woongemeenschappen in Gelderland zonder bescherming 
 
5. Wij stellen geen buitenissige eisen, maar gewoon een goede oplossing dat de 

over de jaren scheefgegroeide overlast situatie langs de A28 - dat door hiaten in 
de wetgeving, ook met de nieuwe SWUNG 1 aanvullingen - rechtgezet. 

 
6. Een paar meter extra saneeringsscherm is niet voldoend 

• Saneeringsschermen en afspraken 
 
7. Effect van Vathorst scherm + wind 

 
8. Uniek locale omstandigheden (aantal mensen, natuur en recreatie) 

 
9. Waarom dubbel ZOAB is onvoldoende voor  

• laag frequentie geluid 
• luchtvervuiling is op de grens en wordt erger met asymmetrisch verbreding – 

ultrafijn stofdeeltjes van voertuigmotoren zijn een veel grotere probleem voor 
gezondheid dat enkele jaren geleden werd gedacht. 

 
Asymmetrische verbreding 

10. Asymmetrische verbreding van A28 
• Wat is de minimale en maximale verlies voor Nijkerk (aantal huizen weg 

gesaneerd, aantal tuinen, aantal schuren, aantal meters grond, hoeveelheid bos) 
• Afspraken en overeenkomsten uit verleden over symmetrische verbreding en 

verplaatsing van scherm en ontsluitingsweg 
• Moreel en juridische verplichtingen door ten minstens misleiding 
• Beslissing om de A28 asymmetrische te verbreden had niet moeten genomen 

worden zonder overleg met de raad – bestemmingsplan van Nijkerk moet eerst 
gewijzigd worden 

• Brief Schoofs aan Horst en Duijnhouwer 
 

Schermen andere gebieden 
11. Vergelijking met andere delen van Knooppunt project hoog schermen  bij weinig 

huizen ( B.v. rond de chauffeurs cafe (geen woonhuis) in vergelijking met 
recreatie Overbos) 
 

SWUNG 1 
12. Lacunes in SWUNG 1 

• Wet niet gebruiken als een excuus om niets te doen in een duidelijk slecht 
situatie, waardoor de zwakste mensen de minste weerstand kan geven 

 



Moreel verplichtingen 
13. In 2010 heeft Utrecht, onder van Lunteren, staten brede een motie gesteunde om 

€15 miljoen te gaven aan project Amelisweerd voor bovenwettelijke maatregelen 
– “Utrecht heeft besloten geen genoegen te nemen met de wettelijke maatregelen 
voor een gezonde leefomgeving” 
 

14. Provincie Utrecht heeft het probleem bij Nijkerk “veroorzaakt” voor hun buren 
200meter over de grens – Prov. Utrecht moet helpen met een oplossing zoeken. 

 
15. Bovenwettelijke maatregelen en precedenten – Elke project heeft enkele uniek 

aspecten als gevolge van locale omstandigheden waarvoor een uniek oplossing 
moet gezocht worden. Speciale maatregelen zijn soms nodig om speciale locale 
omstandigheden en eigenaardigheden te adresseren. Deze speciale benodigde 
maatregelen weg te vegen onder termen zoals bovenwettelijke en precedent 
werking is bespottelijk, vooral als het gaat om kleine bedragen en de gezondheid 
van mensen. 

 
16. Verbeteren van leefomgeving was een doelstelling van het project – dat wordt 

niet bereikt – het gaat in feite achteruit. 
 

• Resultaat omgevings onderzoek van RWS 
 

Natuur compensatie 
17. Er wordt ontzettende veel gedaan wettelijke voor natuur compensatie maar 

kennelijke niets voor mensen compensatie 
 

18. Er is gesteld dat het verkleinen van de asymmetrische verbreding bij Het 
Hoevelakense Bos een compensatie maatregel is – dat is niet waar. Het verlies 
van natuur bij Het Hoevelakense Bos moet wettelijke gecompenseerd worden met 
uitgangspunt – zo dicht mogelijk bij het bos. Meer verbreding van de A28 bij het 
bos, betekend dat meer natuur compensatie is nodig en RWS moet meer grond 
kopen – dus duurdere voor RWS en dus is het geen compensatie voor Nijkerk. 

 
Gezondheids aspecten 

19. Er is geen Maatschappelijke Kosten –Baten Analyse (MKBA) gemaakt – waarbij 
ziekte kosten en kosten van eerder overlijden door luchtvervuiling en lawaai, en 
kosten aan ecologische hoofdstructuur, recreatie en natuur worden mee genomen 
(Zie Amelisweerd – Minister I & M heeft op 26 maart 2013 toegezegd “ Ik zal er 
opt toezien dat bij infraprojecten waarvoor dat relevant is, tijdig een MKBA 
gemaakt wordt.) 
 

20. Goedkoper om het in een keer goed te doen 
 
Voordelen en Nadelen 

21. Voordelen voor Amersfoort (zowel technische, financiel als moreel) 
• Geen verplaatsing ongemak  
• Geen aankoop van gronden?  
• Geen verzorging van vergunningen  



• Ruimte voor achterliggend (te ontwikkelen) terreinen (Zie punt 19 van memo 
1898460 van RWS Fysieke oplossingsruimte en de ruimtelijke contourenkaart 
project knooppunt Hoevelaken dd. 20 maart 2013)  

22. Voordelen voor RWS  (zowel technische, financiel als moreel) 
• Geen extra grond moet gekocht worden – zie bestemmingsplan Bedrijven  

terrein en snelweg. 
• contouren op te nemen in het bestemmingsplan en binnen deze contouren 

geen kapitaalintensieve c.q. voor het project knooppunt Hoevelaken 
kostenverhogende ontwikkelingen toe te staan 

• meer budget nodig is om deze gronden te verwerven  
• In het kader van de overleggen die het project knooppunt Hoevelaken 

voert met de gemeente Amersfoort (en de andere regionale bestuurlijke 
partijen) moet bepaald worden voor wiens rekening deze eventuele 
kostenstijging komt. Gelet op het stadium waarin zowel project knooppunt 
Hoevelaken als voorliggend bestemmingsplan zich bevinden ga ik er 
vooralsnog van uit dat deze voor rekening van de veroorzaker (in deze 
Amersfoort) komen. 

o  
 
23. Nadelen voor Nijkerk (zowel technische, financiel, moreel, gezondheid) 

• Weg neemt meer ruimte in beslag van Gemeente Nijkerk  
• Wegslopen van huizen,  
• Weg snijdt door het Hoevelakense Bos (meer bomen gerooid)  
• Enkele huizen verliezen een deel van hun tuin en ook schuren en dus 

negatieve financiële consequenties  
• Weg komt dichter bij huizen waardoor het geluidsoverlast veel hoger wordt  
• Mensen kunnen hun huizen niet verkopen en leven vele jaren met 

onzekerheid  
 
 

24. Welke informatie hebben wij nodig om de argumentatie te ondersteunen 
• Afspraken en overeenkomsten uit het verleden dat wij nog niet 

hebben 
• Geluidsoverlast gegevens (allemaal beschikbaar) 
• Toezegging etc in bestemmingsplannen en tekening van Amersfoort 

over Vathorst scherm en ontsluitingsweg (beschikbaar) 
• Hoeveel extra saneeringsschermen (uit een andere budget) 
• Inhoudelijk technisch en kosten (zie beneden) 

 
25. Juridische Advies 

 
26. Contour lijnen BOK 2 

• Amersfoots Vathorst Nooedelijke scherm is een dwang punt ivm 
Achterliggende te ontwikkelen terrein   
 

27. BOK 2 + commentaar 
28. ROA en NOA richtlijnen 
29. Brief aan Minister en Antwoord uit 2010 
30. Akoestisch onderzoek - Hoevelaken 

 
 



 
Bepalen wie Nijkerk kan helpen en hoe wie zie kunnen benaderen 

• Van Lunteren 
• C. Beize (waarom is de houding van Gelderland zo verschillend van de 

houding van Utrecht?) 
• Cie MIE Gelderland – uitstel goedkeuring van BOK 2 
• Pers 
• Ad Meijer  



1. Inhoudelijk technisch en kosten: 
Alhoewel deze zeer terecht vragen zijn, ik denk dat als wij te veel in technische details 
gaan dat wij zullen de weg kwijt raken. Zoals gezegd is gisteren, wij moeten het nu 
vechten op moreel en ethische gronden waarbij wij een bedrag toegezegd krijgen als een 
vuist regel b.v. 5 miljoen, zonder dat er een berekening te grondslag ligt. Het zal wel 
goed zijn om een indicatie te hebben over deze kosten, als een leidraad maar er is niet 
genoeg tijd om dit allemaal uit te zoeken en ik denk niet dat wij gegevens zullen los 
krijgen van RWS. Misschien dat Esther zou iets meer kunnen vertellen, maar tot nu toe 
ligt haar loyaliteit bij de regio en niet bij Nijkerk. 

• Check echte kosten van de RWS begroting, dwz directe kosten, RWS overhead, 
risico, grond (ik had gisteren de indruk dat de kosten toch E 6 mln zijn en dat de 10, 2 
vanwege een multiplier zijn, die dus de kans op realisatie zou vergroten, men wilde 
daar bij de voorlichtingsavond over BOK2 niets over zeggen)  

• Check de kosten van de verplaatsing van het Vathorst scherm en de ontsluitingsweg 
(de vermeden kosten) en vergelijk  

• Bepaal de bijdrage van RWS voor de saneringsschermen (NB Hier heeft RWS ruimte 
om wat te doen!) en de Amersfoortse schermen aan de oostkant van de A28 

• Onderzoek of een alternatief geluidswal en klein scherm erop goedkoper is (afweging 
extra grondgebruik tegen lagere kosten, de wal kan worden aangelegd met 
verontreinigde grond, dat kan een stuk goedkoper zijn, kan niet overal, dwz soms toch 
nog een scherm plaatsen waar dat nodig is) 

• Onderzoek waar damwanden komen, waar het makkelijk is om een scherm boven op 
te zetten.  

• Bepaal als conclusie wat wij denken dat het financiële gat is om tot koop van de 
geluidsvoorziening te kunnen overgaan en daarmee de wens tot eis te verheffen 

Zie ook nadelen voor RWS 


