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NIJKERK – Minister Melanie Schultz van Haegen wil de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken onder regie
brengen van de Crisis- en herstelwet. Dat heeft grote gevolgen voor de mogelijkheden van bezwaar en beroep
tegen beslissingen die door de minister worden genomen.
door Henk Brinkman
Jan Duijnhouwer, fractievoorzitter van PRO21 in de Nijkerkse gemeenteraad, kwam deze ontwikkeling onlangs
ter ore via de D66 Tweede Kamerfractie. Volgens Duijnhouwer is onduidelijk in hoeverre de minister gebruik wil
maken van haar bevoegdheden om van bepalingen van verschillende wetten af te wijken, zoals onder de Crisisen Herstelwet mogelijk wordt gemaakt. Daarom is het volgens Duijnhouwer ook niet duidelijk welke gevolgen dit
besluit heeft voor de Bestuursovereenkomst tussen het Rijk, de provincies Gelderland en Utrecht en de
gemeenten Amersfoort en Nijkerk.
Verder merkt Duijnhouwer op dat de minister heeft geschreven dat gemeenten hebben verzocht om gebruik te
maken van de Crisis- en Herstelwet.
Duijnhouwer heeft nu vragen gesteld aan het college en wil weten of dat op de hoogte was van de plannen van
de minister. Als dat het geval is, wil hij weten waarom de raad daarover niet is geïnformeerd. Ook wil
Duijnhouwer weten wat volgens het gemeentebestuur de reden is om de Crisis- en Herstelwet van toepassing te
verklaren en of dit besluit gevolgen heeft voor de bestuursovereenkomst over de reconstructie van knooppunt
Hoevelaken. Duijnhouwer is bevreesd dat de gekozen constructie negatieve gevolgen heeft voor de afspraken in
de bestuursovereenkomst en voor de realisatie van Nijkerkse wensen, zoals het openhouden van alle opritten
van en naar Hoevelaken en de bouw van een geluidsscherm bij Hoevelaken en Holkerveen. Hij wil weten of en
hoe het college dat wil voorkomen.
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar was ondanks gemaakte afspraken met het ministerie, niet van dit
voornemen op de hoogte gesteld en heeft zich daarover inmiddels beklaagd bij de Tweede Kamer.

