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MRO/Ontwikkeling

Geachte heer, mevrouw,

In het project Knooppunt Hoevelaken komt de ondertekening van de finale bestuursovereenkomst
(BOK2) naderbij. Zoals de planning er nu uitziet, geeft de Stuurgroep Knooppunt Hoevelaken op 31
januari 2013 BOK2 vrij voor besluitvorming in raden en staten.
In De Mening Grondgebied van 6 december 2012 hebben wij met u afgesproken, dat wij op 17 januari
2013 de 90% versie van BOK2 en het concept programma van wensen opinierend met u bespreken. Dit
willen wij graag doen aan de hand van bijgesloten peilnotitie, waarmee u tevens ge'informeerd wordt
over de tussenstand van aile producten, die onderdeel uitmaken van BOK2.
Doel van de opinierende bespreking is bij u te peilen of er nog aandachtspunten zijn, die u mee wilt
geven, voordat overgegaan kan worden tot ondertekening van BOK2 en of u de principes en
samenstelling van het regionale wensenpakket deelt.
Tevens willen wij u uitnodigen voor een presentatie van het geluidsonderzoek naar bovenwettelijke
maatregelpakketten voor geh.iid op 10 januari 2013 om 20.00 uur. De onafhankelijke geluidsexpert, dhr.
Willighagen van het onderzoeksbureau Alcedo zal dan toelichten hoe hij zijn onderzoek verricht heeft en
wat de resultaten zijn.
De laatste behandeling van BOK2 is gepland op 14 maart 2013 in De Mening Grondgebied als
voorbereiding op besluitvorming in De Raad van 28 maart 2013.
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1. inleiding en terugblik
In het project Uitbreiding Knooppunt Hoevelaken werkt de gemeente Nijkerk samen met regionale en
rijkspartners aan een programma van Eisen en Wensen voor de uitbreiding van dit knooppunt en de
A28 en de A 1. Deze set van Eisen en Wensen worden onderdeel van een aanbesteding, die eind
2013 zal starten. In deze aanbesteding wordt de biedende partij, die de meeste wenswaardering in
punten weet in te vullen voor regionale en rijkswensen de winnende partij, waarbij de biedende de
punten nagenoeg gelijkelijk dient te verdelen over rijks- en regiowensen.
Wensen die voorzien zijn van een gelabelde bijdrage hebben meer kans vervuld te worden, omdat de
biedende partij daarmee het bedrag dat hij voor het project ontvangt kan verhogen. De regionale
bijdrage wordt niet aangewend voor rijkswensen. Binnen het regionale pakket geldt dat gelabelde
bijdragen binnen het eigen grondgebied van provincia dan wei gemeente ingezet worden. In paragraaf
3 gaan we verder in op de spelregels voor het wensenpakket tussen regionale overheden.
Na gunning wordt de tracewetprocedure op reguliere wijze doorlopen met reguliere MER en tracewet
procedures en wettelijke inspraak.
U heeft bij behandeling van de begrotingen voor 2012 en 2013 in twee tranches 1 miljoen euro
beschikbaar gesteld voor bereikbaarheid en leefbaarheid. De invulling van de bereikbaarheidswensen
hebben wij met u besproken op 11 oktober 2012.
Vervolgens hebben wij in De Mening Grondgebied van 6 december 2012 met u besproken welke
kaders u mee wilt geven voor het maatregelpakket geluid om in te brengen in het regionale
wensenpakket.
Doel van deze notitie is:
U te informeren over aile onderdelen van BOK2. Wij realiseren ons, dat dit een complex dossier
is met vele aspecten. Voordat wij u het complete pakket ter vaststelling aanbieden willen wij u in
deze fase daarom informeren aan de hand van tussenproducten.
Bij uw raad te peilen of u verdere aandachtspunten hebt voordat overgegaan kan worden tot
vaststelling van de finale bestuursovereenkomst (BOK2)
T e bespreken of u zich kan vinden in het totale pakket van Nijkerkse wensen, zoals wij dat
hebben uitgewerkt binnen de kaders zoals u die heeft meegegeven op 6 december 201 2.

2. De inhoud van BOK2
In de Definitieve Bestuursovereenkomst (hierna: BOK2 ) worden afspraken vastgelegd over de
voorbereiding en de uitvoering van planstudie Knooppunt Hoevelaken. In BOK2 worden onder meer
afspraken gemaakt over financiele bijdragen en voorwaarden die daaraan worden verbonden. Aileen
partijen die een financiele bijdrage leveren gaan de overeenkomst aan.

Verder worden in BOK2 afspraken gemaakt over de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende
partijen in de verschillende fases van het project (aanbestedingsfase, planologische fase, antwerp- en
uitvoeringsfase, beheer etc.).
Wij hebben de 90% versie van BOK2 en bijbehorende bijlagen -voor zover beschikbaar- toegevoegd.
U ziet in de bijgevoegde stukken terug, dat een aantal onderdelen nog onderwerp van gesprek zijn,
dus nog in een volgende fase aangepast terugkomen. Ze zijn dan ook toegevoegd met als doel u te
informeren.
1. Projectomschrijving (bijlage 1):
a . Basis scope van het project en eisen (90% versie bijgevoegd)
b. Eisen aan Ruimtelijke Kwaliteit & Vormgeving (Dossier RK&V 90% versie, /osse bijlage no. 2)
c. Fysieke Oplossingsruimte: ruimtelijke contourenkaart met achterliggende bestuurlijke
afspraken (nog niet vrijgegeven/beschikbaar. Op dit moment wordt met eigenaren binnen de
contouren gesproken).
d. Kaart zoekgebieden Natuur- en watercompensatie
2. Overzicht Rijkswensen en Regiowensen
3. Financiele bijdragen en voorwaarden
4. Beoordelingskader
5. Participatie en communicatie
Hieronder volgt een korte toelichting op belangrijke onderdelen.

2.1 Concept Dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving
Knoop punt Hoevelaken en de rijkswegen A 1 en A28 zijn beeldbepalend voor het landschap en
be"invloedt de ruimtelijke kwaliteit van al onze dorpskernen. Zowel voor de weggebruikers als voor de
inwoners en bedrijven van onze gemeente moet er een acceptabele inpassing komen van de
wegverbredingen. Hierbij moet worden gekeken naar de vormgeving van de weg, inclusief tunnels en
viaducten. Maar er moet ook worden gekeken naar de inpassing van geluidschermen, kwaliteit van het
landschap en groen en het behoud van zichtlocaties.
In het concept Dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving (DRK&V) is beschreven wat de minimale
kwaliteit van het te realiseren werk moet zijn. Dit dossier biedt marktpartijen een zekere
ontwerpvrijheid, maar het biedt ook voldoende houvast om aanbiedingen op kwaliteit te kunnen
beoordelen. Het DRK&V is door Rijkswaterstaat opgesteld, met inbreng van de betrokken
regiopartijen, en door de welstandscommissies van de verschillende betrokken gemeenten getoetst.
Het formuleert de eisen waaraan de inschrijvingen moeten voldoen.
Gedurende het gehele aanbestedingsproces en gedurende de uitvoering bewaakt een kwaliteitsteam
(Q-team) of marktpartijen, en de uiteindelijke opdrachtnemer, met hun aanbieding voldoen aan de
vereiste kwaliteit. Het Q-team wordt gevormd door 3 personen van de volgende partijen:
Het college van Rijksadviseurs
De provincia Utrecht
De regiogemeenten (Amersfoort D Bunschoten D Barneveld D Leusden - Nijkerk)
Dit dossier wordt nog aangescherpt ten aanzien onder andere de bijzondere vormgeving van de
kunstwerken en het landschap in het Knooppunt Hoevelaken zelf en het principe van groene
geluidschermen. lnschrijvers moeten minimaal voldoen aan het DRK&V. Met opname van De Flier,
Horstbeek en Overhorst als zichtlocaties is met dit document het aspect ruimtelijke kwaliteit voor ons
college voldoende geborgd.
De inzet van ons college is dat het DRK&V voldoende kwaliteit garandeert. Ons college wil daarom
geen wensen opnemen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit en inpassing, omdat dit ten koste van
wensvervulling op andere onderdelen zal gaan. Wij willen graag van u horen of u zich hierin kunt
vinden.

2.2 Natuur- , bos- en watercompensatie
Bijlage 3 is de opgave voor natuur, bos en watercompensatie weergegeven in een kaart. Deze kaart is
opgesteld door de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van EZ en Landbouw. Wij hebben
volwaardig inbreng kunnen leveren voor dit document. Voor het Hoevelakense bos geldt dat
3

~J
compensatie van bos en natuur plaats moet vinden aansluitend aan het bestaande bos en is het
Hoevelakense bos benoemd als prioritair gebied.
Deze compensatiekaart heeft de status van een eis in het dossier. Daarmee is voor ons college
voldoende gewaarborgd dat verlies aan bos en natuur binnen ons grondgebied en de Groene Buffer
wordt gecompenseerd. Wij willen graag van u horen of u zich hierin kunt vinden.

2.3 Concept pakket van rijks- en regiowensen
De huidige stand van zaken van het concept wensenpakket is aangegeven in het overzicht hieronder1 •
Eerder heeft u aangegeven binnen het pakket bereikbaarheid de hoogste prioriteit te geven aan de
aansluiting Hoevelaken van en naar Amsterdam. Voor het onderdeel geluid heeft u aangegeven de
hoogste prioriteit te geven aan het treffen van een geluidswerende voorziening vanaf de aansluiting
A1 Hoevelaken tot en met de kern Holkerveen. In paragraaf 31ichten wij toe volgens welke spelregels
wij komen tot een ordening in waardering van wensen en hoe de pakketten zijn uitgewerkt voor
Nijkerk.
WENSEN REGJO
Omschrijving Regionale wens
BEREIKBAARHEID EN JNPASSJNG
Oude Zevenhuizerstraat (verbreden viaduct)
1.
Reiniertunnel (realiseren fietstunnel)
2.
Brenninkmeijerlaan (een van de Opties wordt gerealiseerd)
3.
1. Aanpassen viaduct of
2. Vervangen bestaand viaduct
Verbinding Danzigweg D Terminalweg (realiseren viaduct/tunnel)
4.
Aansluiting Hoevelaken:
5.
1. Aansluiting Hoevelaken van en naar Amsterdam (als deze niet gekocht wordt)
2. Realiseren aansluiting van en naar Utrecht
Oude Lageweg (realiseren fietstunnel)
6.
Hogeweg (realiseren fietstunnels)
7.
Verschuiven weg binnen demarcatielijn (maximaal 60 meter) naar de Schammer t.b.v. de groenzone
8.
Schuilenburg
Bameveldsebeek (een van de mogelijkheden wordt gerealiseerd)
9.
1. Realiseren gecombineerde onderdoorgang voor de beek en langzaam verkeer
2. Handhaven van bestaande onderdoorgang voor de beek in combi met aparte, nieuwe fietstunnel.
Valleikanaal (onderdoorgang)
10.
1. Onderdoorgang voor langzaam verkeer
2. lnpassing t.b.v. langzaam verkeer
Heiligenbergerbeeklweg (een van de mogelijkheden wordt gerealiseerd)
11.
1. Onderdoorgang onder de weg door of
2. Wandelbrug over de weg heen
Dorresteinseweg (een van de mogelijkheden wordt gerealiseerd)
12.
1. Vervangen viaduct Ponlijn I Amhemseweg of
2. Aanpassen viaduct Ponlijn I Arnhemseweg
Buurtweg I Paradijsweg (1 van de drie mogelijkheden wordt gerealiseerd)
13.
1. Verbreding wandelffietsbrug
2. Vervanging viaduct
3. Aanleggen recreaduct
Watergoorweg (viaduct verbreden)
14.
Westerdorpsstraat-Amersfoortsestraat (fietstunnel aanleggen)
15.
A1 hectometerpaal42,5 Dubbele Duiker realiseren
16.
17.
Knooppunt Hoevelaken: Dive unders in plaats van fly overs
Tijdelijke vluchtstrook tijdens bouw t.b.v. openbaar vervoer
18.
GELUID
Pakket van geluidsmaatregelen Amersfoort
19.
20.
Pakket van geluidsmaatregelen Nijkerk: Twee optiepakketten:
Pakket A: 5 dB scherm A28
Pakket B: Clustergerichte aanpak van schrijnende gevallen
?1
1

De nummering is willekeurig en geeft geen prioriteit aan. De waardering van wensen is nog niet ingevuld in deze fase en is
nog onderwerp van overleg binnen de regio.
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Herstellen van ~atenD in geluidmaatregelen ter hoogte van Leusden, doorzetten grondwal daar
waar geluidschermen niet verplicht zijn (verschil quick scan en SWUNG uitkomstenl
Schutterhoeflaan (geluidsmaatregelen optrekkend vrachtverkeer)
22.
TOTAAL MAXIMAAL

WENSENRJJK
Rijkswens

Omschrljving wens

Waardering In
mio euro

1

Nieuwe verzorgingsplaats langs A1 oost landschappelijk goed inpassen
Vluchtstroken langs A 1 onder centrale viaduct in knooppunt

3
24

2
3
4

Bredere vluchtstrook A1 west van A1 Bunschoten tot Hoevelaken (v.v.}
Bredere vluchtstrook A 1 oost van A1 Hoevelaken tot Barneveld_iv. v.)
Bredere vluchtstrook A28 noord van A28 Hoevelaken tot Nijkerk (v.v.)

2,5-3
3
3

5
6

Bredere vluchtstrook A28 zuid, van A28 Maam - Hoevelaken
Realiseren van een 3e fly-over (met 2 rijstroken) op knooppunt Hoevelaken
(verbinding UtrechtD Amsterdam)
Extra doorsteken door middenberm
Achter de geluidswerende voorziening langs de A 1 oost een gesloten
b~lantinl!;szone van I 0 tot 15 meter breed aanle1!;2en
Veiligheidsscherm kunstwerk de Brand (Heideweg)

7
8
9

10

A28 kunstwerk Arkervaart toekomst vast maken voor evt 4e toekomstige
rijstrook
Totaal maximaal

3,5
32
0,25
5
0,15
2
92,45

3 CONCEPT REGIONAAL WENSENPAKKET

3.1 Spelregelkader
3.1.1 spelregels tussen rijk-regio
Tussen rijk en regio zijn in principe de volgende spelregels afgesproken:
•
Een aanbiedende partij moet binnen een vooraf vastgesteld budget minimaal de basisscope
realiseren.
•
Eventueel resterend budget is voor ± 50% beschikbaar voor rijkswensen en voor ± 50%
beschikbaar voor regionale wensen. Omdat het nooit exact hetzelfde bedrag kan worden is enige
scheefstand toegestaan. Het maximale verschil tussen de invulling van regionale en rijkswensen
die door de inschrijvers worden vervuld mag € 10 miljoen zijn.
•
De waardering wordt bepaald op basis van de raming en uitgedrukt in miljoenen. 1 punt staat
gelijk aan 1 miljoen euro.
•
De regiopartners zijn vrij om voor de start aanbesteding extra geld voor de invulling van wensen
aan het voor de regio beschikbare budget toe te voegen.
•
Regionaal budget telt niet mee in de 50/50 verhouding en komt dus bovenop de 50% voor
regionale wensen.
•
De regio kan een financiele bijdrage leveren aan wensen door geld te oormerken aan (een)
specifieke (groep van) wensen . Bij vervulling van een gelabelde wens, wordt voor de inschrijver in
dat geval het budget opgehoogd met de gelabelde bijdrage.
•
Regionaal geld is aileen beschikbaar voor regionale wensen en wordt aileen verstrekt als een
regionale wens wordt vervuld .
•
Regio en rijk mogen binnen de eiqen liist van wensen schuiven met de waardering van wensen
met maximaal D 50% of + 50% ten opzichte van de geraamde waarde van een betreffende wens.
Een wens die een partij belangrijk vindt kan hierdoor in meer punten uitgedrukt worden en meer
kans maken om vervuld te worden. Oat betekent wei, dat een andere wens afgewaardeerd moet
worden binnen de lijst om zo weer tot dezelfde totale puntenaantal te komen. Ongelimiteerd
opwaarderen is niet toegestaan.
5
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Schematisch:

Regie \vensen
50% wensen rijk

50% wensen regie

Basis ontwerp versoberd
(rijksbudget: 400 miljoen euro)

3.1.2 regionale partijen onderllng
De regio heeft deze spelregels ook vertaald naar de regionale wensen . Er is daarnaast een aantal
aanvullende regels die kunnen worden benut om de wensvervulling binnen het regionale pakket van
wensen te regelen. Deze staan hieronder beschreven met een korte toelichting per regel.
•
Partijen mogen binnen hun eigen liist van wensen schuiven met de waardering van wensen met
maximaal -50% of +50% ten opzichte van de geraamde waarde van een betreffende wens. Keuze
voor opwaardering van een wens heeft dus als consequentie, dat andere wens( en) moeten
worden afgewaardeerd, zodat het totaal weer gelijk getrokken wordt tot 100% van de geraamde
wenswaarde .
•
Voor wensen waar meerdere regionale partijen een financiele bijdrage aan willen leveren dient
overeenstemming te zijn tussen de partijen over de weging ten opzichte van de overige wensen .
Aile partijen dragen bij aan de voeding van deze weging. Dit betekent dat elke partij een of
meerdere eigen wensen afwaardeert om zo punten te 'verzamelen' voor het opwaarderen.
•
Aileen regionale partijen die een substantiate financiele bijdrage (vanaf € 1 miljoen) leveren aan
de regionale cofinanciering mogen binnen de wensen die door de betreffende partij zijn ingebracht
schuiven met de waardering van aile wensen met maximaal D 50% of + 50%. De wensen van
partijen die geen financiele bijdrage leveren worden op 0 gesteld. Door dit drempelbedrag kunnen
aileen partijen die substantieel bijdragen meebeslissen over de weging van wensen.
•
Er mag geen uitwisseling plaatsvinden tussen weging van wensen tussen het pakket geluid en het
pakket van overige wensen. Hiermee komt een schot tussen geluids- en overige wensen.
Daarmee concurreren geluidswensen en overige wensen niet onderling.
•
Geluidswensen worden naar geografisch gebied (provincia Utrecht en provincia Gelderland) in
een aantal clusters vastgesteld en meegeven in de uitvraag. Hierdoor wordt gewaarborgd dat
partijen kunnen meebeslissen over geluidwensen op het eigen grondgebied en wordt voorkomen
dat dit ten koste van maatregelen op het grondgebied van een andere partij.
•
Als een biedende partij gebruik maakt van gelabelde bijdragen voor geluidswensen wordt deze
naar rato van de cofinanciering die elke partij bijdraagt ingezet. Dit leidt ertoe dat co-financierende
partijen naar rato van het geleverde bedrag profiteren van geluidswensen. Hiermee wordt feitellijk
een schot gezet tussen bijdragen van partijen. Hierdoor komt cofinanciering altijd op eigen
grondgebied van de partij die de bijdrage Ievert terecht.

3.2 Pakket bereikbaarheid en inpassing Nijkerk
Voor Nijkerk zitten de volgende wensen in dit onderdeel van het wensenpakket (stand van zaken
medio december 2012):
•
De aansluitinq Hoevelaken van en naar Amsterdam (west) heeft de hoogste prioriteit in het
bereikbaarheidspakket. Deze prioriteit delen aile regionale partijen. Wij hebben als Nijkerk en
Gelderland (en eventueel Amersfoort) de ambitie om deze wens om te zetten in door de regio
gefinancierde eis in de basis scope. Eerder is door Rijkswaterstaat een raming afgegeven van 12
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miljoen euro exclusief afkoop beheer en onderhoud. Het is nag niet zeker, dat we inclusief afkoop
van beheer en onderhoud voldoende financiele middelen in de regia hebben om de aansluiting
Hoevelaken-west in de basis scope opgenomen te krijgen. Oak is de definitieve raming nag niet
beschikbaar. Zolang er geen overeenstemming is over de opname van deze aansluiting als
gefinancierde eis, behandelen we deze als wens met de hoogste prioriteit in het pakket
bereikbaarheid en inpassing. Als het inderdaad een wens blijft, stellen we voor deze in overleg
met regionale partijen op te waarderen met 50%. Gecombineerd met de gelabelde bijdragen van 79 miljoen euro van Amersfoort, Nijkerk en Gelderland biedt dit een hoge kans op wensvervulling.
De aansluiting Hoevelaken van en naar Utrecht heeft een lagere prioriteit dan de richting
•
Amsterdam. Eerder is deze wens gewaardeerd op 22 punten. Als de aansluiting van en naar
Amsterdam niet in de basis scope kan worden opgenomen, stellen wij voor deze wens af te
waarderen in overleg met andere partijen, zodat deze waardering ten gunste kan komen van de
aansluiting Hoevelaken van/naar Amsterdam.
•
Fietstunnels: gezamenlijk met Amersfoort en de provincia Utrecht hebben we als wens het
fietsverkeer tussen Amersfoort en Nijkerk/Hoevelaken veiliger te maken. Dit heeft geleid tot een
wens van het maken van ongelijkvloerse kruisingen (fietstunnels) bij de
Westendorpstraat/Amersfoortsestraat en de Hogeweg en het verbeteren van de fietstunnel bij de
Oude Lageweg. De raad van Amersfoort heeft aangegeven de fietstunnel bij de
Westendorpstraat/Amersfoortsestraat van deze fietsverbindingen de hoogste prioriteit te geven,
omdat hier de meeste fietsers rijden. De fietstunnels zijn elk gewaardeerd op een bandbreedte
van 8,5-12,5 punten per tunnel. Amersfoort Ievert naar verwachting een gelabelde bijdrage voor
deze wens. Wij stellen voor deze wens in overleg met Amersfoort op te waarderen, omdat dit
substantieel bijdraagt aan de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Hoevelaken.
•
Verbreding viaduct Watergoorweg. Deze wens is gewaardeerd op 0,4 mio punten exclusief afkoop
beheer en onderhoud. Deze wens verbetert de verkeersveiligheid en kan kans maken om vervuld
te worden als [lnakkelijke wens om het budget uit te vullenD. Voorstel is deze wens gelijk te
waarderen aan de raming.
•
Dive unders in plaats van fly-overs op Knooppunt Hoevelaken. We staan in de regia aileen in deze
wens. Er is voor deze wens geen cofinanciering beschikbaar. De kans dat deze wens vervuld
wordt, is daarmee zeer klein geworden. Bovendien moet deze variant volgens de richtlijnen MER
2e fase in de planstudie meegenomen worden. We stellen daarom voor deze wens af te
waarderen ten gunste van andere wensen, die (veel) meer kans maken. De punten die hiermee
beschikbaar komen willen wij inzetten voor de opwaardering van de fietstunnels.
In de definitieve versie van het wensenpakket en BOK2 volgt de definitieve wenswaardering op basis
van de overeengekomen raming en waardering.

3.3 Pakket geluid Nijkerk
Tijdens de bijeenkomst voor raads- en Statenleden van de betrokken regiopartijen van 7 november jl.
heeft Rijkswaterstaat u ge'informeerd over de consequenties van de nieuwe geluidwetgeving
(SWUNG) en het invoeren van Geluidproductieplafonds voor planstudie Knooppunt Hoevelaken.
Daarbij heeft RWS een voorzichtige doorkijk gegeven in een mogelijk pakket aan geluidreducerende
maatregelen. De definitieve geluidreducerende maatregelen zijn pas te bepalen zodra er een definitief
antwerp is vastgesteld.
Basispakket geluidreducerende maatregelen RWS
Het basispakket aan geluidreducerende maatregelen voor planstudie Knooppunt Hoevelaken bestaat
uit het toepassen van geluidreducerend asfalt op het merendeel van het plangebied. Hiermee wordt
een groat deel van de benodigde geluidreductie behaald. Op grate delen van het trace verwacht RWS
dan oak, naast geluidreducerend asfalt, geen aanvullende maatregelen te hoeven nemen.
Uitzondering in ons grondgebied is de kern Hoevelaken, die geheel achter een geluidswerend scherm
wordt geplaatst van 4-5 meter haag.
Verder worden in het wettelijk pakket langs Corlaer bestaande schermen opgehoogd en komen er een
aantal nieuwe saneringsschermen bij de Scheidingsweg, Nijkerkerstraat en Olevoortseweg. Zie
hiervoor de eerder beschikbaar gestelde rapportage van RHDV. In de kaarten 2 hieronder ziet u wat de
geluidsbelasting is na wettelijke maatregelen (van zuid naar noord, geel is >55 dB, oranje is >60 dB en
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In bijlage 4: rapportage Alcedo zitten kaarten in op A4 in betere kwaliteit.
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rood is 65 dB). Bijlage 4 is de Alcedo rapportage. In bijlage 3 van dit rapport kunt u zien dat na
reconstructie de geluidssituatie deels geliik bliift, maar in een groot aantal gevallen ook verbetert.
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Resultaten besprekinq 6 december 2012
In de bespreking tijdens De Mening van 6 december heeft u de volgende uitspraken gedaan:
•
Prioriteit ligt bij geluidsmaatregelen boven maatregelen voor luchtkwaliteit, omdat
geluidsschermen ook de luchtkwaliteit achter de schermen verbeteren.
•
Het inrichten van langdurige meetstations ten koste van de 1 miljoen euro die u beschikbaar heeft
gesteld is niet Ianger een optie.
•
Uw inzet is nog steeds, dat de 1 miljoen euro beschikbaar komt onder randvoorwaarde, dat de
provincia Gelderland eveneens een substantiele bijdrage Ievert aan bovenwettelijke
geluidsmaatregelen.
•
U heeft ons gevraagd een geluidsscherm uit te werken dat leidt tot 5 dB reductie aan de oostzijde
van de A28 en dat wordt aangelegd vanaf de aansluiting Hoevelaken tot en met de kern
Holkerveen. Achterliggende gedachte is daarbij dat niet aileen bewoners langs de A28 met hoge
geluidsbelasting hiervan profiteren, maar dat ook voor de kern Hoevelaken hiermee een
geluidsgat wordt gedicht.
Wij hebben dit vervolgens door een onafhankelijk adviesbureau Alcedo uit Iaten werken. Dit heeft
geleid tot de volgende resultaten:
Wensoptie A: Geluidsscherm A28
Wij hebben dit scherm voor u uitgewerkt en de effecten daarvan voor u in kaart gebracht. Voor
toelichting verwijzen wij naar bijlage 4, de onderzoeksrapportage van Alcedo. Onderzocht is met welke
afscherming een globale reductie van circa 5 dB ter plaatse van de woningen nabij en op grotere
afstand van de rijkswegen kan worden gerealiseerd. Gebleken is dat dit mogelijk is met een
geluidsscherm met een hoogte van 3 meter. In bijlage 4 van de Alcedorapportage is de ligging
van dit geluidsscherm weergegeven en het effect voor de hoogst belaste woningen wordt ge"illustreerd
aan de hand van de twee kaarten hieronder. De bovenste regel cijfers is de geluidsbelasting op de
begane grond/1e verdieping bij uitvoering van het wettelijke pakket en de onderste regel is de
geluidsbelasting na plaatsing van het scherm. Uit dit overzicht blijkt dat de gerealiseerde reducties
afhankelijk zijn van de locatie. Over het algemeen treden de grootste reducties op direct nabij de weg.
Op grotere afstand neemt de reductie af.
De kosten van de circa 5 kilometer lange afscherming zijn sterk afhankelijk van de uitvoeringsvorm.
lndien voor een sobere uitvoeringsvorm wordt gekozen, worden de aanleqkosten geraamd op circa €
6 miljoen euro inclusief BTW. Indian voor een uitvoeringsvorm met hogere kwaliteit wordt gekozen,
worden de realisatiekosten geraamd op 10.2 milioen euro inclusief BTW. Deze richtprijzen moeten
nog nader uitgewerkt worden, omdat Rijkswaterstaat ophoogfactoren toepast. Bij deze calculatie is
namelijk gerekend met 345 euro per m2 voor de aanleg van een scherm, waar in de plankosten
rekening wordt gehouden met 750-1.000 euro per m2 voor een scherm. We zijn tussen rijk en regio
nog niet overeengekomen wat de eenheidsprijs voor een scherm wordt. Deze calculaties zijn dus de
minimale richtprijzen, maar zullen zeker nog hoger worden, maar voor de onderlinge vergelijking in
deze fase zijn de cijfers bruikbaar. Daarnaast zijn we nog niet uit de onderhandelingen voor de afkoop
van beheer en onderhoud.
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Wij stellen voor deze wens in te brengen met cofinanciering ter hoogte van 1 miljoen namens Nijkerk
en de definitieve punten (na overeengekomen ramingssystematiek) deze optie A.1 of A.2 op te
waarderen met 50% om meer kans op wensvervulling te bieden. De kans op wensvervulling is ook
afhankelijk van de mate van cofinanciering door de gemeente Gelderland.
Kanttekening hierbij is dat deze strategie het risico heeft van Dalles of nietsD. Als de biedende partij de
wens vervult hebben we de wens volledig vervuld, maar als hij dat niet doet, wordt er helemaal niets
gedaan op Nijkerks grondgebied.
Wensoptie B: Geen 60 dB op Nijkerks grondgebied
Wij hebben -indachtig de opdracht om schrijnende gevallen weg te nemen en geen belasting van
meer dan 60 dB op ons grondgebied meer te willen- een alternatieve optie ontwikkeld, waarbij gericht
de overlast wordt meegenomen op plekken waar die het hoogst is.
In deze werkwijze krijgen de gevallen met de hoogste geluidsbelasting krijgen de hoogste prioriteit en
worden allemaal onder de 60 dB gebracht. Vervolgens worden gevallen -indien aanwezig- aangepakt
die momenteel op 55 dB zitten en met een toename worden geconfronteerd. Aan de hand van de
12

berekeningsresultaten, zijn een tiental clusters gedefinieerd waarvoor aanvullende maatregelen zijn
bepaald .
De ligging van de clusters is weergegeven op de figuren in bijlage 5 van de Alcedorapportage.
Vervolgens is in bijlage 6 aangegeven welke maatregelen mogelijk zijn per cluster. Dit heeft
geresulteerd in 4 varianten.
De duurste variant is terugbrengen tot 55 dB voor heel Nijkerk. Deze is geraamd op 32.7 mio euro
en valt daarmee af.
De goedkoopste is om bij verspreid gelegen woningen een praktische (afschermende) maatregel
aan te bieden nabij de waning zelf. Doel van deze maatregel is dan het genereren van een stiller
gebied nabij de waning (bijvoorbeeld een terras of een deel van de tuin). De kosten van deze
maatregelen zijn aanzienlijk lager dan de kosten van schermplaatsing langs de rijksweg zelf. Dit
zou een optie kunnen zijn als er uit de inschrijving geen wensvervulling op het Nijkerkse
geluidspakket komt.
Daartussen zitten twee varianten die gericht geluidsoverlast terugbrengen: in variant B.2 is er in
Nijkerk geen enkele waning met een geluidsbelasting >60 dB. In variant B.3 is er sprake van
minimale reductie van 5dB bij woningen met de hoogste geluidsbelasting.
Opgemerkt wordt dat er, naast de gepresenteerde maatregelen, wellicht meerdere mogelijkheden zijn
waarmee een soortgelijk effect bereikt kan worden. Aanbiedende partijen kunnen daarom tijdens de
aanbesteding worden uitgedaagd om met innovatieve of creatieve oplossingen te komen .
Wij stellen voor optie B.1 en B.2 eveneens met gelabelde cofinanciering in te brengen, maar dan met
50% afwaardering in de wensen ten gunste van het scherm. Hiermee heeft de biedende partij de
keuze uit twee maatregelpakketten voor bovenwettelijke geluidsmaatregelen, waarbij de kans op de
vervulling van optie A het grootst is.
Variant

Omschrijvl ng

A.1

5 dB scherm A28
oost

aanlegkosten Incl.
BTW (onder

Opmerking

Op/afwaardering

Zeer sober scherm
van Aansluiting
Hoevelaken tot
Vathorst-Corlaer
Scherm met
ruimtelijke kwaliteit
van aansluiting
Hoevelaken tot
Vathorst-Corlaer
10 clusters van
woningen krijgen
bescherming met
schermen
Meer bescherming
voor meer
woningen
Niet realistisch,
valt af

+50%

voorbehoud)

A.2

6.0mio

10.2 mio

B.1

Reductie naar <60
dB Nijkerks
grondgebied

6.7mio

B.2

Minimale reductie
van 5dB bij
piekbelaste woningen
Reductie naar < 55
dB Nijkerks
grondgebied
Gerichte maatregelen
bij woningen (tuinen
ed)

8.6 mio

B.3

B.4

32.7 mio

435.000 euro

T erugvaloptie voor
zelf inkopen als
markt niet voor
geluidswensen
opteert.

+50%

-50%

-50%

-

--

Macht de biedende partij op geen van beide opties inschrijven wordt de 1 miljoen euro niet besteed
aan Nijkerkse geluidswensen. Wij komen dan met nadere voorstellen bij terug.
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4. RISICOOS
Op dit moment zien wij twee risico!S voor het project: de rijksbezuinigingen in het kader van het
regeerakkoord en lente-akkoord en de afkoopsom voor beheer en onderhoud.
Bezuinigingen
In het Lenteakkoord is het programma lnfrastructuur met € 200 miljoen gekort (per jaar). In het
Regeerakkoord wordt lnfrastructuur met structureel € 250 miljoen extra per jaar gekort. Het ministerie
werkt aan scenario's voor bezuinigingen. Mogelijk dat daardoor projecten worden gekort of dater
faseringen in het programma worden aangebracht. De bezuinigingen staan gepland vanaf 2014. De
aanbesteding van planstudie Knooppunt Hoevelaken start in 2013. De inschatting is vooralsnog, dat
planstudie Knooppunt Hoevelaken en de topprioriteiten van aan te pakken knelpunten blijft staan en er
vooralsnog geen consequenties zijn. Daarmee achten wij dit risico beheersbaar.
Afkoop beheer en onderhoud
De vervulling van wensen is voor de rijkszijde te zien als meerwerk op de basis scope ten opzichte
van hun basiseisen. Dat betekent voor hen meer onderhoud aan het rijkswegennet. Bijvoorbeeld
bovenwettelijke schermen die schoon gehouden moeten worden en waarvan het groen beheerd moet
worden. Dit onderhoud moet in een keer gekapitaliseerd worden om te komen tot een eenmalige
afkoopsom. De afkoopsom van beheer en onderhoud zal ten koste gaan van de gelabelde bijdrage.
Anders moeten er immers additionele middelen vrijgemaakt worden.
We hebben met het rijk nog geen overeenstemming kunnen bereiken over de hoogte van de
afkoopsom van beheer en onderhoud van de regionale wensen. De financiele taakstellingen uit het
Lente- en regeerakkoord geeft momenteel aan rijkszijde nauwelijks ruimte voor onderhandeling. Dit is
een reeel risico voor de totstandkoming van BOK2.

5. vervolg
Het besluitvormingsproces voor BOK2 ziet er als volgt uit:
•
Bespreking concept finale overeenkomst met aile bijlagen: De Mening Grondgebied 14 maart
2013
•
lnstemming met ondertekening Finale Bestuursovereenkomst (BOK2)De Raad 28 maart 2013
•
Eerste week april 2013 Ondertekening BOK2 door rijks- en regiobestuurders.
Bij deze planning geldt de kanttekening, dat deze afhankelijk is van bestuurlijke besluitvorming bij aile
overheden. Het is dus een planning onder voorbehoud.
De planning voor het project Knooppunt Hoevelaken ziet er als volgt uit:
•
2013: Start aanbesteding
•
2014: Gunning
•
2015: Ontwerp-tracebesluit en MER
•
2016: Tracebesluit
•
2016/2017: Aanvragen en verlening vergunningen
•
2017/2018: Start uitvoering
•
2020: Openstelling (conform MIRT)

Bijlagen
1. 90% versie BOK2 incl. bijlagen
2. Dossier Ruimtelijke Kwaliteit & Vormgeving
3. Kaart Natuur- en watercompensatie
4. Rapportage Alcedo Bovenwettelijke geluidswerende maatregelen Nijkerk
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