
Subject: Aanvulling of Wensen lijst en Uitnodiging bijeenkomst 3 april
From: Joyce Ramsbotham <joyce.ramsbotham@planet.nl>
Date: 03/04/2012 12:18
To: "Konijnenburg, Petra van (RDU)" <petra.van.konijnenburg@rws.nl>, Ronald Schoofs <ronald.schoofs@rws.nl>
CC: Rob Wesselingh <rob.wesselingh@planet.nl>
BCC: "J.A.Smink" <j.a.smink78@kpnplanet.nl>

Beste Petra, Beste Ronald,

Helaas had de Stichting deze uitnodiging, gestuurd op 23 maart met bijlagen niet ontvangen,
vandaar dat wij net kunnen reageren op u verzoek om aanvullingen vooraf aan de sessie
naar u toe te sturen.

Helaas missen wij ook een aantal wensen. Wij willen graag dat de wensen lijst volledig
wordt. (Deze email is geschreven in haast, gezien wij de email van 23 maart hebben net
ontvangen van ochtend, dus excuses voor de Nederlandse taal fouten. Als er iets wat
onduidelijk is dan hoor ik dat graag.)

Hierbij onze aanvullingen ten aanzien van Overzicht wensen lokale bewonersgroepen en
belangenorganisaties versie 21 maart 2012.:

In de wensen lijst staat "Geen gebruik maken van de Wettelijke mogelijkheden tot
ontheffing (-> max. 50 dB(A))" Dit is heel anders dan de specifieke gekwantificeerd
wens dat de SHB&L heeft geformuleerd in zijn SMART document 120203 en dat is : "
Vermindering van de cumulatieve geluidsbelasting tot 50dB in de woongebied
van Hoevelaken en omgeving langs de A28 ten noorden van het knooppunt tot
voorbij en in het Hoevelakense Bos."

Er staat als wens "- Niet meer dan 1,5 dB(A) verhoging in 10 jaar na realisatie; rekening
houdend met verwachte toename van verkeer"  Dit moet niet uit zijn context gehaald

worden. Hiermee wordt bedoeld "Niet meer dan 1,5 dB(A) verhoging 

 in 10 jaar na realisatie, rekening houdend met verwachte toename in
verkeer."  zoals verwoord in onze SMART document van120203.

Er staat in de lijst: "Voldoende aandacht voor een gezonde leefomgeving
(Bovenwettelijke maatregelen)" De SHB&L heeft in haar SMART document Nr 120203
"voor meer dan "voldoende aandacht". De SHB&L heeft gevraagd voor

"Vermindering van de cumulatieve geluidsbelasting tot 50dB in de
woongebieden van Hoevelaken en omgeving langs de A28 ten noorden van
het knooppunt tot voorbij en in Het Hoevelakense Bos."

 

Het wens om het geluidsbelasting ook in het natuur /recreatie gebied van Het
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Hoevelakense Bos te beperken tot 50dB zien wij nog nergens staan, terwijl wij
hebben dit herhaaldijk gezegd..

De SHB&L wil nog toevoegen dat , zoals verwoord
wordt in het nieuwe wetsvoorstel SWUNG 1  (Kamerstuk no 32252 nr 3), in het oordeel van de Raad
van State (Kamerstuk no 32252 nr 4) en in de antwoorden van staatssecretaris Atsma op vragen van de
Tweede kamer (Tweede kamer 9 juni 2011, TK 91 ) wordt uitgevoerd en niet de letter van de wet. De
doelstelling van het wet is heel duidelijk:

In  het MvT bijlage 6 bl 163 staat: "De filosofie is als volgt: In principe zullen
geluidsbelastingen lager of gelijk aan de voorkeurswaarde moeten zijn. In
bepaalde gevallen kunnen geluidsbelastingen boven de voorkeurswaarde
toelaatbaar zijn." 

Bij een omvangrijk project zoals het Knooppunt Hoevelaken Project, het Rijk
moet verplicht zijn om aan het principe van de wet te voldoen en een
geluidsbelasting lager of gelijk aan de voorkeurswaarde te hanteren.

     Volgens Artikel 11.30 #1 in het nieuw wetsvoorstel “Het bevoegd gezag stelt een
geluidproductieplafond op een zodanige waarde vast dat de geluidsbelasting die
de geluidsgevoelige objecten vanwege de betrokken weg of spoorweg
ondervinden, de voorkeurswaarde niet overschrijdt.”

De voorkeurswaarde is 50dB.
Volgens de definitie in het nieuwe wetsvoorstel “het voorkeurswaard geeft
aan welke geluidsbelasting aldaar bij voorkeur niet wordt overschreven”.

In het MvT # 2.6 bl 20 staat: “Uitvoering van het geluidbeleid vergt echter meer dan het volgens
strikte regels uitvoeren van sanering en naleven van geluidproductieplafonds. Eens in de vijf
jaar is er een moment van «bezinning». Dat is het moment van de geluidsbelastingkaarten en
het actieplan. Dan gaat het om het vaststellen van wat bereikt is en wat de doelstellingen zijn
voor de volgende vijf jaar. Natuurlijk komen hierbij de vorderingen van de saneringsplannen
in beeld. Maar ook een algemene terugblik en vooruitblik op de beheersing van de
geluidproductie door geluidproductieplafonds is dan aan de orde. Ten slotte speelt ook het
bronbeleid een grote rol in het actieplan.”

In het MER 1e fase zijn de volgonde ambities en doelstellingen voor Amersfoot (en dus
ook voor Gemeente Nijkerk) weergegeven en dus moet ook opgenomen in het
eisen/wensen pakket:

Ambitie 2030: de bestaande geluidskwaliteit behouden en waar mogelijk
verbeteren
Doelstelling 2011: de dalende lijn van klachten van bewoners vasthouden.

METINGEN van GELUID De SHB&L heeft herhaaldijk gevraagd in discussies met
RWS en ook in het SMART document 120203 voor metingen voor geluid. De wens
moet luiden:

"Om vertrouwen te krijgen in de werkelijke huidige geluidsbelasting en ook in de
benodigde maatregelen dienen langdurige metingen  te worden verricht:

vóór en na de reconstructie
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zodat de benodigde maatregelen worden genomen om de gewenste
geluidsreductie te halen en

om aan te tonen dat na de reconstructie het voorspeld geluidsniveau is gehaald. "

Geluidsbeperkende maatregelen - 50dB cumulatieve geluidsbelasting kan gehaald
worden door een combinatie van maatregelen:

       i.          Geluidsvriendelijk ontwerp van het knooppunt b.v.
o   Dive-unders tussen A1west en A28 noord
o   Zuidelijke ligging lus A1(Apeldoorn) naar A28 (Utrecht) op een aardwal

langs de A1
      ii.          Bron maatregelen (dubbel ZOAB of beter)
     iii.          Geluidsabsorberende schermen of aardwallen
    iv.          Snelheidsbeperking (100km/uur) - ook op de A28 noord en de A1
      v.          De beste techniek te gebruiken bij de voegovergangen van de

viaducten

Geen wind turbines in het klaverblad Recentlijk hebben artikelen in de krant gestaan
over wind turbines in het klaverblad. De SHB&L wil dit idee verworpen i.v.m. de extra
geluidsoverlast van wind turbines.

NATUUR

Er staat in het lijkst: "Geen aantasting Hoevelakense bos, eventuele
noodzakelijke compensatie van bomen natuur in hetzelfde gebied (bv het
Hoevlakense bos)" De SHB&L wil graag dat de wens wordt verwoord zoals
aangegeven dooe de SHB&L namelijk:  "Als bomen gerooid of gekapt
wroden dient natuurcompensatie plaats te vinden in hetzelfde gebied
bijvoorbeeld aangrenzende aan of in Het Hoevelakense Bos. Geluid in Het
Hoevelakense Bos moet tot 50dB worden beperkt.

        ONTWERP

Er is opgenomen in het lijst dat de "De flyover A1-Oost naar A28-Zuid moet zuidelijk
van het knooppunt komen te liggen en niet over het knooppunt zelf" maar er is niet
opgenomen in het lijst de wens van de SHB&L voor DIVE-UNDERS van de A1 Oost
tot A28 Noord.

        BEREIKBAARHEID

De SHB&L heeft herhaaldelijk gezegd dat de oprit van Hoevelaken naar Utrecht en
Zwolle is niet noodzakelijk. Wij hebben recentelijk de tekening gezien waar deze
oprit dwars door het zuidelijke deel van Het Hoevelakense Bos gaat en ook vanuit dit
oogpunt vindt dat de oprit naar Utrecht en Zwolle is onwenselijk. (Zie bijlage draft brief
aan gemeente raad van Nijkerk.)
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In de informatie dat naar de raad van Amersfoort was gestuurd voor hun vergadering
op 27 maart start dat er een wens van het Rijk is voor een 3rd fly-over tussen Utrecht
en Amsterdam. De Stichting verzoekt u met klem deze wens van Het Rijk te verwerpen.
Het is echt niet nodig en de toename in geluidsoverlast in Hoevelaken en omgeving zal
zeer aanzienlijk zijn, want deze 3rd fly-over moet over de twee beoogde fly-overs die over
de verhoogde A28 zullen gaan, dus maar liefst 4 verdiepingen hoog!

        PROCES

        MEEST MILIEU VRIENDELIJKE ALTERNATIEF en SHB&L Ontwerp

De ontwerp van SHB&L moet nog door RWS goed uitgewerkt worden zoals
aangeven in de aanvullende MER richtlijnen. Het ontwerp van de Stichting is wel
technisch uitvoerbaar, volgens RWS en het moet nu wel in de beschrijving meegenomen
worden.  In de kosten vergelijking dat RWS heeft gemaakt tussen hun basis ontwerp en
de SHB&L ontwerp waren de kosten van de noodzaakelijk geluidsreducerende
maatregelen niet meegenomen. In de SHB&L ontwerp was het duidelijk dat minder
geluidsreducerende maatregelen zijn nodig zoals geluidsschermen, stille
voegovergangen en voor onderhoud dan in het oorspronkelijke RWS basis ontwerp.
Bovendien wij zijn van mening dat de op en afritten naar de A1 kunnen uitgevoerd
worden met een viaduct minder in de SHB&L ontwerp. 

De SHB&L ontwerp moet nog meegenomen worden in de beoordeling van de Meest
Milieu Vriendelijk Alternatief dat dient te worden uitgewerkt.

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar wil wel een update van de wensen lijst zien ,
waren deze wensen zijn meegenomen. De overgroot deel van de wensen zijn niet nieuw,
maar waren verwoord in eerdere documenten en/of in besprekingen met RWS.

met vriendelijke groet,

Joyce Ramsbotham
namens de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar.

met vriendelijke groet,

Joyce Ramsbotham

Veenwal 1
3871KE Hoevelaken
Tel: 0653753221
email: ramsbotham@planet.nl
Website: www.opentuinOpdeHaar.nl

On 03/04/2012 08:45, Konijnenburg, Petra van (RDU) wrote:

Beste mensen,
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23 maart heb ik onderstaande uitnodiging verstuurd. Ik krijg echter het beeld dat deze uitnodiging niet bij
iedereen is aangekomen. Dat vind ik heel vervelend. Ik hoop dat u de uitnodiging wel tijdig heeft ontvangen
en zo niet dat u toch in de gelegenheid bent vanavond te komen.
 
Met vriendelijke groet,
Petra van Konijnenburg
 

Van: Konijnenburg, Petra van (RDU)
Verzonden: vrijdag 23 maart 2012 16:36
Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst 3 april
 
Beste mensen,
 
Hierbij wil ik u uitnodigen voor de reeds aangekondigde bewonersgroepenbijeenkomst van dinsdag 3 april
aanstaande over het project knooppunt Hoevelaken. U bent vanaf 18.30 uur welkom in De Observant te
Amersfoort (Stadhuisplein 7). Om 19.00 uur starten we met de bijeenkomst en het duurt tot circa 21.00
uur. Parkeren kunt u in de parkeergarage Stadhuisplein. Na afloop van de sessie verstrekt Rijkswaterstaat
uitrijkaarten.
 
De avond is een vervolg op de bijeenkomst van 31 januari waarin wij aan de slag zijn gegaan met uw
belangen en wensen. In de bijlagen treft u het verslag van de bijeenkomst van 31 januari en het overzicht
van uw wensen die u tijdens of naar aanleiding van die avond heeft ingebracht. Dit overzicht visualiseren wij
ook nog op de kaart. Gezien de omvang van de kaart mailen wij deze niet maar nemen wij hem 3 april mee.
In de bijlage treft u ook ter informatie het concept overzicht van wensen van de regionale en landelijke
belangenorganisaties die bij het project zijn betrokken.
 
De bijeenkomst van 3 april bestaat uit twee delen. Allereerst willen wij samen met u nog eenmaal stil staan
bij het overzicht van uw wensen. De belangrijkste vraag hierbij is of dit overzicht zo volledig is en of uw
belang er goed in is verwerkt. Ter voorbereiding hierop wil ik u vragen het overzicht dat u in de bijlagen treft
goed door te nemen. Mocht u nog aanvullingen hebben dan wil ik u vragen deze vooraf aan de sessie per
mail naar mij toe te sturen.
Het tweede deel van de avond willen wij ingaan op het aanbestedingsproces en de beoordeling van de
biedingen van de markt. De heer Rob Spit die vanuit RWS voor dit proces verantwoordelijk is zal u hierover
informeren waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.
 
De avond wordt net als de vorige keer begeleid door Wilma van der Bruggen. Ik hoop dat u allen 3 april weer
aanwezig kunt zijn. Ik stel het op prijs wanneer vanuit uw organisatie maximaal 2 personen aanwezig zijn om
zo de discussie goed te kunnen laten verlopen. Graag hoor ik voor 30 maart of uw organisatie aanwezig is
en zo ja wie er komen. Bij voorbaat dank en tot de 3-de.
 
Met vriendelijke groet,
Petra van Konijnenburg
 
 
-------------------------------------------------------
Ir. Petra van Konijnenburg
Projectleider / Omgevingsmanager
 
Rijkswaterstaat Dienst Utrecht / WVP
Bezoekadres: Griffioenlaan 2, Utrecht
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Postadres: Postbus 24094, 3502 MB Utrecht
 
T 088-7970187
M 06-21227187
 
Ik ben woensdag afwezig
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