AMENDEMENT
Betreffende voorstelnummer 2012-080
Volgnummer: A2

Onderwerp

Stemming: Aangenomen met de stem tegen
van het CDA

: Investeren in leefbaarheid bij de reconstructie van knooppunt Hoevelaken

De raad van de gemeente Nijkerk in vergadering bijeen op 29 en 30 oktober 2012
Overwegende:
-

-

-

-

-

dat de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken in een beslissend stadium komt;
dat onderzoeksresultaten aantonen dat de geluidsbelasting aan de kant van Hoevelaken/Nijkerk
nu al tot de hoogste behoort van Gelderland met 65-70db ver boven de streefwaarde van 50db
volgens de wet SWUNG;
dat het voor Nijkerk zeer belangrijk is om naast het openhouden van de op- en afritten op de A1,
ook de verbetering van de leefbaarheid (gezondheid en welzijn van onze inwoners) zeker te
stellen en een goed vestigingsklimaat voor de toekomst te borgen;
dat nog onduidelijk is of en hoeveel maatregelen voor verbetering van de leefbaarheid via het
basisontwerp kunnen worden afgedekt;
dat het gezien de lopende besluit- en onderhandelingsfase belangrijk is dat Nijkerk nu naar de
andere betrokken partijen helder maakt dat Nijkerk zo nodig ook financieel wil bijdragen aan
verbetering van de leefbaarheid;
dat Nijkerk daarmee ook extra positieve druk kan zetten op andere partners om aan verbetering
van de leefbaarheid bij te dragen; hetzij via het basisontwerp of door het “kopen” van een
geluidsscherm als eis;
dat de structurele rentelasten van deze reservering ongeveer € 40.000 bedragen en dat naar
verwachting niet eerder dan in 2016 wordt begonnen met de uitvoering van de maatregelen.

Besluit:
1. In de Programmabegroting 2013-2016 bij programma 5 Bereikbaarheid, bij de toelichting punt
2 op pagina 44/45 achter de eerste alinea toe te voegen: “Daarom wordt een bedrag van
maximaal 1 miljoen euro gereserveerd met de bestemming bovenwettelijke maatregelen
leefbaarheid reconstructie knooppunt Hoevelaken en wordt dit bedrag onttrokken aan de
Reserve Investeringen in de Nijkerkse Samenleving (RINS).”
2. De voorwaarden voor aanwending van deze middelen zijn:
a. dat ook andere partners bereid zijn substantieel financieel bij te dragen aan geluid- en
fijnstofreductie voor de gemeente Nijkerk;
b. dat het gaat om beschermende maatregelen specifiek voor de gemeente Nijkerk, in
de vorm van een geluidscherm of een aantoonbaar effectieve maatregel die zorgt
voor een substantiële reductie ten opzichte van de huidige situatie.
3. De financiële overzichten in de Programmabegroting 2013-2016 overeenkomstig besluitpunt 1
aan te passen.
4. Het structurele effect op het exploitatieresultaat van deze reservering te verwerken in de
jaarschijf 2017 van de Kadernota 2014.
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