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Marktconsultatie, rijksbudget en regionale bijdragen  

- Meestal vallen aanbestedingen van het Rijk mee en blijft er geld over dat normaliter terugvloeit in 
de Staatskas 

- De minister heeft toegezegd dat het beschikbare budget volledig binnen het project Hoevelaken 
benut mag worden  

- Een aanbestedingsmeevaller mag dus besteed worden aan “wensen”, Rijk en Regio gaan hiervan 
dus beiden profiteren 

- Van rijkszijde is er een mogelijke oplossing opgesteld, gebaseerd op het beschikbare budget, dat 
voldoet aan alle wettelijk noodzakelijke (milieu)maatregelen. 

- Op basis van deze mogelijke oplossing wordt een programma van eisen opgesteld 
- Daarnaast komt een programma van wensen van Rijk en Regio met (deels) bijbehorend regionaal 

budget.  
- Het rijk vraagt aan de markt om op basis van het programma van eisen en wensen en het totaal 

beschikbare budget een aanbieding te doen waarbij zoveel mogelijk wensen zijn meegenomen.  
- De regionale wensenlijst, die gezamenlijk als regio wordt vastgesteld dient voor het zomerreces 

2012 gereed te zijn.  

Positie van Amersfoort 

- Amersfoort moet uiterlijk 1 april aangeven of zij financieel gaat mee participeren in dit project. De 
raad van Amersfoort wil wel graag weten waar dat dan in principe aan besteed gaat worden.  
Amersfoort heeft een specifieke positie als gemeente waar het Knooppunt ligt en als trekker van 
de gemeenten.  

- De minister wacht op uitsluitsel van Amersfoort voor 1 april.  

Positie van Gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland 

- In Nijkerk is het proces anders. Gemeente Nijkerk heeft een motie in de raad aangenomen, 
waarin de 1 miljoen euro is vrijgemaakt onder voorwaarde dat deze aan de aansluiting 
Hoevelaken wordt besteed.  

- Aanvullend is er een inspanningsverplichting van het college om bovenwettelijke milieueisen in 
het wensenpakket in te brengen.  

- Bovendien als Gemeente Nijkerk zou beslissen om nog geld toe te zeggen aan het proces 
hebben zij tot het zomerreces 2012 tijd om dat te beslissen.  

- Als Provincie Gelderland zou beslissen om geld toe te zeggen aan het proces hebben zij ook tot 
het zomerreces 2012 tijd om dat te beslissen. 

- Als het besloten wordt door de gemeente raad van Nijkerk en/of door Provincie Gelderland, 
dat hun toegezegd geld gelabeld moet worden voor specifieke Nijkerkse/Gelderse wensen dan 
wordt dat geld alleen uitgegeven aan deze specifieke wensen van Nijkerk en/of Gelderland. 

- Als extra geld van Nijkerk en/of Gelderland NIET gelabeld wordt voor specifieke wensen in 
Nijkerk en/of Gelderland dan komt het terecht in het gezamenlijk regionale budget en dan wordt 
het uitgegeven aan de wensen die als hoogste op de prioriteit lijst komen, maar niet gevuld 
worden door het rijksbudget. In dat geval zou Nijkerkse /Gelderse geld kunnen uitgegeven 
worden aan wensen van Amersfoort en Utrecht als die wensen hoger op de lijst komen dan 
wensen van Nijkerk en Gelderland.  

Het wensen pakket 

- Gemeente Nijkerk is, net als andere betrokken gemeentes en Provincies Utrecht en Gelderland 
en RWS, nu bezig om hun concept lijsten van wensen te maken.  

- Gemeente Nijkerk wil op 12 april deze wensen lijst peilen met de raad in de Mening Grondgebied.  



- Het wensenpakket van Nijkerk wordt niet rechtstreeks bij de minister/RWS ingeleverd, maar als 
gezamenlijke regio pakket met het gezamenlijke regionaal budget ingeleverd.  

- De 1 miljoen van Gemeente Nijkerk die is toegezegd onder voorwaarde dat deze aan de 
aansluiting wordt besteed wordt dus alleen ingebracht in het budget als die wens vervuld wordt.  

- Als extra geld van Gemeente Nijkerk of Provincie Gelderland wordt toegezegd met een specifieke 
wens label dan wordt de besteding van dit budget gekoppeld aan die specifieke wens. 

- De ambtelijke voorbereidingsgroep is nu volop scenario's voor het samenstellen en prioriteren 
van wensen aan het uitwerken.  Het is zowel ambtelijk als bestuurlijk nog niet vastgelegd Daarna 
gaan de regionale bestuurders met elkaar om tafel over de verdeling en prioritering. Dat is een 
regionaal bestuurlijk proces.  

- Uiterlijk zomer 2012 moet de regio haar wensenpakket bij het ministerie aanleveren, dat is de 
plaats waar Nijkerk haar wensen ook indient en haar belangen inbrengt. Nijkerk en Gelderland 
zitten daar volwaardig aan tafel.  

Bestuurlijke overeenkomst 2 (BOK 2) 

- Bovenstaande is de basis voor de uiteindelijke overeenkomst die in principe getekend zal worden 
door het Rijk, Provincie Utrecht, Provincie Gelderland, Gemeente Amersfoort, Gemeente Nijkerk 
en andere gemeentes die meedoen aan het project.  

Uiteindelijk ontwerp en uiteindelijk beslissingen 

- Het zal pas duidelijk worden welke wensen ingevuld zijn als het ontwerp en de aanbieding van de 
winnende aannemer bekend zijn 

- Dat zal pas bekend worden in 2013-2014 voordat het OTB wordt opgesteld.  
- SHB&L wil dat in het contract aan de aannemers die op het project gaan inschrijven duidelijk 

vermeld wordt dat voor specifieke wensen die niet binnen het budget kunnen worden gerealiseerd 
de meerprijzen aangegeven worden. Deze meerprijzen zijn geen onderdeel van het 
gunningsproces. 

- Als specifieke wensen niet in de aanbieding van de aannemer zijn opgenomen dan zou het 
alsnog mogelijk zijn dat bijvoorbeeld Gemeente Nijkerk en/of Provincie Gelderland beslissen om 
nog extra wensen te laten uitvoeren op hun kosten te bescherming van hun inwoners.  
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