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Op 7 februari 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het aangaan van een 
Strategische Bestuursovereenkomst (BOK1) met het Rijk en de provincie 
Utrecht voor planstudie Knooppunt Hoevelaken. BOK1 is de basis voor verdere 
uitwerking van afspraken tussen partijen die worden beschreven in een 
Definitieve Bestuursovereenkomst (BOK2). In BOK2 worden onder meer 
afspraken vastgelegd over de hoogte en voorwaarden voor eventuele regionale 
cofinanciering.  Een belangrijk onderdeel van BOK2 is het Regionale 
Programma van Wensen (RPvW). Op 27 maart 2012 heeft de raad besloten 
maximaal 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor Amersfoortse wensen. 
Tijdens de peiling van 2 oktober 2012 heeft de gemeenteraad ook een volgorde 
van prioriteit voor de wensen meegegeven. Met deze peiling wordt de raad 
geinformeerd over het concept BOK2 en bijbehorende documenten, en wordt 
de mening van de raad gepeild over de Amersfoortse inzet voor het RPvW en 
eventuele cofinanciering die aan wensen wordt gekoppeld.    
Het college besluit: 
De mening van de raad te peilen volgens het document "Planstudie Knooppunt 
Hoevelaken:  inbreng Amersfoortse wensen in het Regionaal Programma van 
Wensen". 
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PEILING 

Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4257629 
Aan : gemeenteraad  Datum : 4 december 2012 
Portefeuillehouder :  Wethouder J.C. Buijtelaar  

TITEL 
Planstudie Knooppunt Hoevelaken: inbreng Amersfoortse wensen in het Regionaal Programma van 

Wensen 

PEILPUNTEN 
 Kunt u voor de onderhandelingen die ons college met de Regio voert over het Regionaal Programma van 

Wensen uw mening geven over de volgende keuzes:  

1. Geen aanvullende eisen in te brengen in de Amersfoortse inzet op het concept Dossier Ruimtelijke 

Kwaliteit en Vormgeving (bijlage 1). 
2. Te streven naar de grootste maatschappelijke effecten op het gebied van geluidreductie door naast 

het wettelijke maatregelenpakket, in volgorde van prioriteit te kiezen voor: 

- Eerst gebieden aan te pakken waar de geluidbelasting hoger is dan 60 dB en deze terug te 

brengen, met bij voorkeur minimaal 5 dB, naar ten hoogste 60 dB; 

- Daarna gebieden aan te pakken waar de geluidbelasting nu hoger is dan 55 dB en waar de 

geluidbelasting toeneemt. Hier de toename wegnemen; 

- Daarna overige locaties aan te pakken waar de geluidbelasting boven de 50 dB is.  

3. Samen met de regionale partners zoveel cofinanciering in te brengen dat aansluiting Hoevelaken in 

westelijke richting (van en naar Amsterdam) opgenomen kan worden in het basispakket.  

Is er niet voldoende regionale cofinanciering om de aansluiting op te kunnen nemen in het 

basispakket dan samen met de regionale partners voldoende cofinanciering inbrengen om deze 

wens voldoende aantrekkelijk te maken bij de aanbesteding. Voor behoud van aansluiting 

Hoevelaken in westelijke richting maximaal € 3 miljoen aan Amersfoortse bijdrage te leveren.  

4. Cofinanciering in te brengen voor het verbeteren van fietsverbindingen in volgorde van prioriteit: 

- Ongelijkvloerse kruispunten aansluiting Hoevelaken met de Amersfoortsestraat; 

- Ongelijkvloerse kruispunten aansluiting A28 met de Hogeweg; 

- Fietstunnel onder de A28 langs de Barneveldsebeek; 

- Verbeteren comfort en maatvoering overige fietsverbindingen. 

5. Cofinanciering in te brengen voor het verbeteren van de stad/landverbinding bij de 

Heiligenbergerbeek. 

6. Maximaal € 10 miljoen cofinanciering in te zetten in volgorde van prioriteit en in de volgende 

bandbreedte: 

- Streven naar grootste maatschappelijk effect van geluidreductie € 5 miljoen maximaal 

- Aansluiting Hoevelaken in westelijke richting   € 1 tot 3 miljoen 

- Verbeteren fietsverbindingen     € 1 tot 2 miljoen 

- Stad/ landverbinding Heiligenbergerbeek    € 1 miljoen maximaal 

7. De voorgestelde inhoud van Bestuursovereenkomst 2 inclusief de voorgestelde bijlagen (bijlage 4) 
met inachtneming van bovenstaande Amersfoortse prioriteiten. 
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AANLEIDING 
Op 7 februari 2012 heeft u ingestemd met het aangaan van een Strategische Bestuursovereenkomst (reg.nr. 

3954930) met het Rijk en de provincie Utrecht. De Strategische Bestuursovereenkomst (BOK1) vormt de 

basis voor verdere uitwerking van afspraken tussen partijen die worden beschreven in een Definitieve 

Bestuursovereenkomst (BOK2). In BOK2 worden onder meer afspraken vastgelegd over de hoogte en de 

voorwaarden voor eventuele regionale cofinanciering. BOK2 wordt u in het voorjaar van 2013 ter 

besluitvorming voorgelegd. 

 

Samen met de betrokken partijen wordt gewerkt aan het opstellen van BOK2 en de bijhorende documenten. 

Een belangrijk onderdeel van BOK2 is het Regionale Programma van Wensen en eventuele regionale 

cofinanciering. Op 27 maart 2012 heeft u besloten om na 2020 maximaal € 10 miljoen beschikbaar te 

stellen voor cofinanciering van Amersfoortse wensen (raadsvoorstel reg.nr. 4042282). Daarnaast heeft u op 

27 maart 2012 motie 4.4 en 4.6 aangenomen. 

 

De Amersfoortse wensen worden ingebracht in het Regionale Programma van Wensen. Binnen de regio 

moet overeenstemming worden bereikt over de specifieke wensen die partijen hebben. Voor ons college 

vormen het coalitieakkoord, uw moties en de rapporten ‘Wensen gemeente Amersfoort’ en ‘Wensen en 

opties bij het referentieontwerp van RWS’ (bijlagen bij raadsvoorstel reg.nr. 4042282) het vertrekpunt in de 

onderhandelingen met Regio en Rijk. 

 

Tijdens de peiling van 2 oktober 2012 ‘Inbreng van Amersfoortse in het Regionale Programma van Wensen 

voor planstudie Knooppunt Hoevelaken’ (reg.nr. 4183277) heeft u in volgorde van belangrijkheid de 

volgende prioriteiten toegekend: 

- Beperking geluidhinder 

- Behoud van afslag Hoevelaken in westelijke richting 

- Ontvlechten fietsverbindingen Amersfoort-Hoevelaken met het overige verkeer 

- Cofinanciering van de verbinding Heiligenbergerbeek wordt ondergeschikt gemaakt aan 

bovengenoemde punten. 

- Luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke eisen waardoor geen extra maatregelen noodzakelijk zijn. 

BEOOGD EFFECT 
Wij peilen uw mening over het concept BOK2 en bijbehorende documenten en over de mogelijkheden om 

de geluidhinder in Amersfoort verder te beperken dan wettelijk noodzakelijk is.  

 

Daarnaast willen wij van u richting ontvangen over de Amersfoortse inzet voor het Regionale Programma 

van Wensen en dat de raad zich uitspreekt over eventuele cofinanciering die aan Amersfoortse wensen 

wordt gekoppeld. 

UITWERKING VAN DE PEILPUNTEN 
 

1. Concept Dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving 
Knooppunt Hoevelaken en de rijkswegen A1 en A28 zijn beeldbepalend voor het landschap en de 

ruimtelijke kwaliteit van Amersfoort. Zowel voor de weggebruikers als voor de inwoners van onze stad 

moet er een acceptabele inpassing komen van de wegverbredingen. Hierbij moet worden gekeken naar de 

vormgeving van de weg, inclusief kunstwerken zoals tunnels en viaducten. Maar er moet ook worden 

gekeken naar de inpassing van geluidschermen en het landschap en groen.  

 

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. 
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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 provincie Utrecht 

- De regiogemeenten (Amersfoort – Bunschoten – Barneveld – Leusden - Nijkerk) 

 

Het dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving maakt onderdeel uit van BOK2. In bijlage 1 vindt u het 

concept-dossier. Dit dossier wordt nog aangescherpt ten aanzien van de bijzondere vormgeving van de 

kunstwerken en het landschap in het Knooppunt Hoevelaken zelf, het principe van groene geluidschermen, 

de benodigde ophoging van de geluidwal bij Nieuwland en de vormgevingseisen ten aanzien van de 

onderdoorgangen. Het DRK&V wordt onderdeel van de basisscope van de planstudie. Inschrijvers moeten 

minimaal voldoen aan het DRK&V.  

 

Peilpunt 1: De inzet van ons college is dat het DRK&V inclusief de Amersfoortse inbreng voldoende 

kwaliteit garandeert. Ons college wil daarom geen cofinanciering inzetten om aanvullende eisen in het 

dossier op te nemen. De mening van uw raad wordt gepeild of u zich kunt hierin kunt vinden.  

 

2. Beperking van geluidhinder 
Op 2 oktober 2012 heeft ons college aan de hand van acht stellingen uw mening gepeild over het beperken 

van geluidhinder. Uw raad heeft aangegeven de hoogste prioriteit toe te kennen aan het beperken van 

geluidhinder.  

 

Tijdens de bijeenkomst voor raads- en Statenleden van de betrokken regiopartijen van 7 november jl. heeft 

Rijkswaterstaat u geïnformeerd over de consequenties van de nieuwe geluidwetgeving (SWUNG
1
) 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 ontwerp 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 groot deel 

van de benodigde geluidreductie behaald. Op grote delen van het tracé verwacht RWS dan ook, naast 

geluidreducerend asfalt, geen aanvullende maatregelen te hoeven nemen. Op onderdelen van het tracé 

worden wel aanvullende maatregelen verwacht, zoals bij Rustenburg en Stadstuinen. Daar moeten 

bestaande geluidschermen worden verhoogd.  

 

Langs het gehele tracé van het planstudiegebied blijven er locaties waarvan de geluidbelasting op de gevel 

van woningen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB. Daarnaast zijn er diverse clusters van 

woningen waar de geluidbelasting zelfs hoger is dan 60 dB. Op basis van de Wet geluidhinder en SWUNG 

worden hier door RWS geen aanvullende maatregelen genomen omdat maatregelen hier niet financieel 

doelmatig zijn (kosten/baten). In bijlage 2 is de indicatieve maatregelenkaart van RWS opgenomen. 

 

De voorkeursgrenswaarde van 50 dB  is de geluidbelasting die altijd toelaatbaar is. Om na realisatie van 

planstudie Knooppunt Hoevelaken alle woningen binnen de invloedsfeer van het plangebied binnen de 

voorkeursgrenswaarde te krijgen, is een investering van meer dan € 300 miljoen nodig. Afgezien van de 

technische haalbaarheid is het financieel gezien niet realistisch te verwachten dat alle woningen binnen de 

voorkeursgrenswaarde komen. 

 

                                                      
1
 Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid 
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Schrijnende gevallen en Quick Wins 

In onze peilnota van 2 oktober jl. hebben wij aangegeven de meest schrijnende gevallen in beeld te willen 

brengen met als uitgangspunt dat er bij voorkeur geen woningen met een geluidbelasting van 60 dB of meer 

voorkomen. Daarnaast hebben we aangegeven te onderzoeken waar zogenaamde Quick Wins te behalen 

zijn.  

 

De uitkomst van het onderzoek is dat er 20 clusters zijn te maken van woningen, of soms een enkele 

woning, waar de gemiddelde geluidbelasting na realisatie van planstudie Knooppunt Hoevelaken rond de 

60 dB of meer is, zie de tabel in bijlage 3. Per cluster is aangegeven om hoeveel woningen het gaat en 

indicatief wat de geraamde kosten per cluster zijn om de gemiddelde geluidbelasting terug te brengen naar 

60 dB of minder.  

 

Op basis van dit onderzoek en de geraamde kosten achten wij het niet realistisch dat met het leveren van 

alleen Amersfoortse cofinanciering alle gebieden worden teruggebracht naar 60 dB of zelfs 55 dB. Wel 

achten wij het realistisch dat door het inzetten van regionale cofinanciering op ‘geluidreductie’ het voor 

marktpartijen aantrekkelijk wordt om met oplossingen te komen.  

 

Onze inzet is om te streven naar het grootste maatschappelijke effect op het gebied van geluidreductie door 

boven op het wettelijke maatregelenpakket, in volgorde van prioriteit, de volgende stappen te nemen: 

- Eerst gebieden aanpakken waar de geluidbelasting hoger is dan 60 dB is en deze terug te brengen, 

met bij voorkeur 5 dB, naar ten hoogste 60 dB; 

- Daarna gebieden aanpakken waar de geluidbelasting nu hoger is dan 55 dB is en waar de 

geluidbelasting toeneemt. Hier de toename wegnemen; 

- Daarna overige locaties aanpakken met een geluidbelasting boven de 50 dB. 

 

Peilpunt 2: Voor bovenwettelijke maatregelen wil ons college maximaal € 5 miljoen aan cofinanciering 

leveren en daarvoor eerst de gebieden aan te pakken waar de geluidbelasting boven de 60 dB is. De 

mening van de raad wordt gepeild of u kunt instemmen met onze inzet. 

 

3. Aansluiting Hoevelaken 
Voor Amersfoort is behoud van de aansluiting Hoevelaken in westelijke richting (Amsterdam) belangrijk, 

omdat hiermee het wegennet van Vathorst het minst wordt belast. In de peilnota van 2 oktober jl. heeft ons 

college aangegeven het behoud van deze richting volledig te willen financieren, indien dit past binnen de 

kosten die RWS voor deze aansluiting raamt.  

 

Op dit moment is er van RWS nog geen raming beschikbaar op basis waarvan kan worden onderhandeld. 

Maar wij zijn bereid om in overleg met de regionale partijen deze mogelijkheid te onderzoeken en hiervoor 

tussen de € 1 en 3 miljoen Amersfoortse cofinanciering in te brengen.  

 

Peilpunt 3: Uw mening wordt gepeild over onze voorgestelde inzet en met de bandbreedte voor 

cofinanciering. 

 

4. Fietsverbindingen 
Over en onder de A1 en A28 liggen diverse langzaam verkeerverbindingen. In het basispakket zijn geen 

verbeteringen opgenomen maar wordt uitgegaan van de bestaande kwaliteit van de verbindingen. Ons 

college wil in het wensenpakket inzetten op het verbeteren van de fietsinfrastructuur en hiervoor ook 

cofinanciering leveren. Tijdens de peiling van 2 oktober jl. heeft u aangegeven dat bij het verbeteren van 

fietsverbindingen de hoogste prioriteit uitgaat naar het ontvlechten van het fiets- en autoverkeer op de route 

Amersfoort - Hoevelaken.  

 

Voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur wil ons college tussen de € 1 en 2 miljoen cofinanciering 

leveren waarbij de nadruk wordt gelegd op de route Amersfoort – Hoevelaken en met name op de 

kruispunten van aansluiting A1- Hoevelaken met de Amersfoortsestraat. Van alle de A1 en A28 kruisende 

verbindingen rijden hier de meeste fietsers.  

 

Peilpunt 4: Uw mening wordt gepeild over onze voorgestelde inzet en met de bandbreedte voor 

cofinanciering. 
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5. Stad/landverbindingen Heiligenbergerbeek 
Tijdens de peiling van 2 oktober jl. heeft u aangegeven dat cofinanciering van de verbinding 

Heiligenbergerbeek ondergeschikt is aan het nemen van bovenwettelijke geluidreducerende voorzieningen, 

het behoud van de aansluiting Hoevelaken in westelijke richting en het ontvlechten van het fietsverkeer met 

het overige verkeer op de route tussen Amersfoort en Hoevelaken.  

 

Ons college is van mening dat een verbinding van het Heiligenbergerbeekdal ter hoogte van de 

Heiligenbergerbeek van grote waarde is voor de stad en wil hiervoor maximaal € 1 miljoen beschikbaar 

stellen als blijkt dat na het invullen van de andere prioriteiten hiervoor ruimte is binnen de gestelde 

maximale € 10 miljoen Amersfoortse cofinanciering.  

 

Peilpunt 5: Uw mening wordt gepeild over onze voorgestelde inzet en met de bandbreedte voor 

cofinanciering. 

 
6. Maximaal € 10 miljoen cofinanciering  

Naast gemeente Amersfoort hebben gemeente Nijkerk en de provincies Utrecht en Gelderland het 

voornemen om cofinanciering te leveren. Gemeente Nijkerk en provincie Gelderland leveren 

respectievelijk € 1 en € 5 miljoen voor behoud van aansluiting Hoevelaken. Daarnaast wil Nijkerk een 

bijdrage leveren van € 1 miljoen voor geluidwensen. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft in 

haar coalitieakkoord opgenomen maximaal € 10 miljoen te willen bijdragen onder voorwaarde dat er een 

gelijke gemeentelijke cofinanciering wordt geleverd. Willen we de provinciale bijdrage maximaal benutten 

dan moet Amersfoort ook een bedrag van € 10 miljoen bijdragen. 

 

Ons college wil maximaal € 10 miljoen cofinanciering inzetten in volgorde van prioriteit en in de volgende 

bandbreedte: 

• Streven naar grootste maatschappelijk effect van geluidreductie € 5 miljoen maximaal 

• Aansluiting Hoevelaken in westelijke richting   € 1 tot 3 miljoen 

• Verbeteren fietsverbindingen     € 1 tot 2 miljoen 

• Stad/ landverbinding Heiligenbergerbeek   € 1 miljoen maximaal 

 

Peilpunt 6: Uw mening wordt gepeild over onze voorgestelde inzet en met de bandbreedte voor 

cofinanciering. 

 

7. De inhoud van BOK2 
In de Definitieve Bestuursovereenkomst (BOK2) worden afspraken vastgelegd over de voorbereiding en de 

uitvoering van planstudie Knooppunt Hoevelaken. In BOK2 worden onder meer afspraken gemaakt over 

financiële bijdragen en voorwaarden die daaraan worden verbonden. Alleen partijen die een financiële 

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, ontwerp- en 

uitvoeringsfase, beheer etc.).    

 

De volgende bijlagen gaan uiteindelijk deel uitmaken maken van BOK2: 

- Projectomschrijving (Basisscope en programma van Wensen) 

- Overzicht Rijkswensen en Regiowensen en waardering 

- Financiële bijdragen en voorwaarden 

- Beoordelingskader 

- Participatie en communicatie 

- Dossier Ruimtelijke Kwaliteit & Vormgeving 

- Fysieke oplossingsruimte (Contourenkaart) 

- Zoekgebieden Natuur- en Watercompensatie 

 

In bijlage 4 is het concept BOK2 opgenomen. 

 

Peilpunt 7: BOK2 wordt u in het voorjaar van 2013 ter besluitvorming aan u voorgelegd. In deze peiling 

vragen wij of u voor  BOK2 en de bijlagen nog aandachtspunten heeft die u verwerkt wil zien. 
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ARGUMENTEN 

De beschreven basiskwaliteit in het concept Dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving 

formuleert voldoende de eisen waaraan inschrijving moeten voldoen 
In het concept DRK&V zijn specifieke Amersfoortse eisen opgenomen ten aanzien van de inpassing in de 

stad. Met name de kwaliteitseisen die aan de verbouwing van de onderdoorgangen worden gesteld bieden 

de nodige garantie dat sociale veiligheid, fietsercomfort en ruimtelijke kwaliteit op een acceptabel peil 

komen. Voor het Knooppunt Hoevelaken zelf wordt een ontwerpambitie geformuleerd, die er voor zorgt 

dat hier een markante plek zal ontstaan die op een positieve manier de beeldvorming van de stad en de 

regio zal beïnvloeden. 

2.1 Beperking van geluidhinder is gewenst 
Bij woningen langs de A1 en A28 wordt nu al veel geluidoverlast ondervonden als gevolg van het verkeer. 

In het kader van planstudie Knooppunt Hoevelaken worden door het rijk alleen de wettelijk noodzakelijk 

maatregelen genomen. Verdere beperking van de geluidoverlast is belangrijk voor de verbetering van het 

leefklimaat en de leefbaarheid.  

 

Uw raad heeft aangegeven de hoogste prioriteit aan beperking van geluidhinder te geven.  

Door inbrengen van cofinanciering en hoog prioriteren van geluidwensen in het programma van Regionale 

Wensen worden de beste voorwaarden geschapen om deze ambitie te kunnen vervullen.  

 

3.1 Behoud van aansluiting Hoevelaken in westelijke richting is belangrijk 

De verkeersdruk op Vathorst en andere onderdelen van het Amersfoortse weggennet neemt toe als 

aansluiting Hoevelaken in westelijke richting komt te vervallen. Uw raad heeft aangegeven behoud van de 

aansluiting in westelijke richting belangrijk te vinden. De aansluiting kan als eis in de basisscope worden 

opgenomen als de regio voldoende cofinanciering inbrengt, en als wens aantrekkelijker voor een 

marktpartij worden gemaakt als cofinanciering van enige omvang wordt ingebracht. 

4.1 Cofinanciering maakt verbetering voor fietsverkeer mogelijk 
Om het fietsverkeer te bevorderen zijn goede fietsverbindingen nodig. In het kader van planstudie 

Knooppunt Hoevelaken worden de bestaande verbindingen in stand gehouden met als uitgangspunt het 

'stand still' principe. Dat betekent dat er in principe geen verslechteringen, maar ook geen verbeteringen 

voor het langzaam verkeer worden gerealiseerd. Uw raad heeft aangegeven een hoge prioriteit toe te 

kennen aan het ontvlechten van de fietsroute Amersfoort - Hoevelaken.  

Door het leveren van cofinanciering kunnen wensen op het gebied van verbetering voor het fietsverkeer 

aantrekkelijker worden gemaakt voor marktpartijen en daarmee wordt het realistischer dat ze ook worden 

ingevuld. 

5.1    Stad/landverbinding Heiligenbergerbeek heeft een grote waarde voor de stad 
Uw raad heeft aangegeven cofinanciering van deze verbinding ondergeschikt te maken aan geluid, 

aansluiting Hoevelaken en het ontvlechten van fietsverkeer. Het is 'nu of nooit' om het beekdal aan 

weerszijden van de A28 met elkaar te verbinden. De wens is financieel zo omvangrijk dat het niet 

realistisch is te verwachten dat marktpartijen deze wens vervullen. Door het leveren van cofinanciering 

wordt het aantrekkelijker voor marktpartijen om de wens op te nemen in de aanbieding en met creatieve 

ideeën te komen. 

 

6.1 Leveren van cofinanciering levert de grootste meerwaarde op voor Amersfoort 

Door samen te werken met onze regionale partners en door in gesprek te blijven met het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu verwachten wij de grootste meerwaarde te kunnen bereiken voor Amersfoort. De 

bijdrage van provincie Utrecht is gekoppeld aan de Amersfoortse bijdrage. Daarmee wordt de 

Amersfoortse bijdrage minimaal verdubbeld. Daarnaast krijgen we door leveren van cofinanciering invloed 

op de besteding van middelen voor planstudie Knooppunt Hoevelaken.  
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7.1 BOK2 en de informatie in de bijlagen bieden voldoende garantie dat Amersfoorts geld                                

voor Amersfoortse wensen wordt ingezet 
In BOK2 worden afspraken gemaakt over de basiskwaliteit van planstudie Knooppunt Hoevelaken, de 

gewenste extra kwaliteit en de regionale cofinanciering. Daarnaast worden in BOK2 onder meer afspraken 

gemaakt over de organisatie, de besluitvorming en de contouren waarbinnen het project gerealiseerd moet 

worden. BOK2 biedt voldoende garantie dat Amersfoorts geld voor Amersfoortse wensen wordt ingezet en 

biedt de meeste kans op extra kwaliteit in de vorm van lagere geluidbelastingen, behoud van aansluiting 

Hoevelaken in westelijke richting en goede fietsverbindingen.  

 

 

KANTTEKENINGEN 

1.1 Niet alle inpassingaspecten zijn op genomen in het dossier Ruimtelijke Kwaliteit en 

Vormgeving 
Een aantal inpassingaspecten worden niet door het DRKV gegarandeerd, maar zijn onderdeel van het 

regionale wensenpakket. Het volledig vernieuwen van onderdoorgangen, en het maken van een 

stad/landverbinding bij de Heiligenbergerbeek zijn wensen die verder gaan dan de basiseisen. 

 

2.1 Niet overal kan hetzelfde geluidniveau worden behaald 
Geluidniveaus zijn wettelijk vastgelegd en verschillen per locatie. Ook met cofinanciering kan niet overal 

het zelfde geluidniveau worden behaald. Altijd blijven er woningen over waar de geluidbelasting hoger is 

dan de voorkeursgrenswaarde. Door inzetten van cofinanciering kan wel het maximaal bereikbare uit het 

beschikbare budget worden gehaald. Maar op basis van technische, financiële en een ruimtelijke afweging 

kan het zijn dat op één of meerdere locaties hogere geluidbelastingen op de gevel van woningen is dan 

gewenst. Te denken valt daarbij aan solitaire staande woningen waarvoor een ‘zeer ondoelmatig’ scherm 

moet worden gebouwd om het geluid te beperken of bij hooggelegen appartementen. 

 

RISICO’S 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan scenario’s voor rijksbezuinigingen  
In het Lenteakkoord is het programma Infrastructuur met € 200 miljoen gekort. In het Regeerakkoord 

wordt Infrastructuur met structureel € 250 miljoen extra gekort. Het ministerie werkt aan scenario’s voor 

bezuinigingen. Mogelijk dat daardoor projecten worden gekort of dat er faseringen in het programma 

worden aangebracht. De bezuinigingen staan gepland vanaf 2014. De aanbesteding van planstudie 

Knooppunt Hoevelaken start in 2013. De inschatting is dat planstudie Knooppunt Hoevelaken en de 

topprioriteiten van aan te pakken knelpunten blijft staan en er vooralsnog geen consequenties zijn. 

 

FINANCIËN 
In de begroting 2013-2016 is geen financiële dekking opgenomen voor het vanaf 2020 leveren van 

cofinanciering aan planstudie Knooppunt Hoevelaken. In de op 27 maart 2012 door u aangenomen motie 

4.6 heeft u aangegeven dat bij ondertekening van BOK2 een dekkingsvoorstel moet worden voorgelegd 

voor de € 10 miljoen cofinanciering die Amersfoort maximaal wil bijdragen na 2020.  

 

Voordat de overeenkomst wordt aangegaan wordt bij de definitieve besluitvorming over BOK2, in het 

voorjaar van 2013, een financiële strategie gevoegd die richtinggevend is voor hoe wordt toegewerkt naar 

een concrete dekking van de investering in 2020. 

 

Door meerdere fracties in uw raad is tijdens eerdere besprekingen aangegeven dat Amersfoortse 

cofinanciering alleen moet worden ingezet voor Amersfoortse wensen. Als deze wensen niet worden 

gerealiseerd, verstrekt Amersfoort ook geen cofinanciering. Voor ons college is dit het uitgangspunt voor 

het bepalen van het Regionale Programma van Wensen en BOK2. 
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VERVOLG  
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft 2020 als beoogd jaar van ingebruikname van het 

gereconstrueerde Knooppunt Hoevelaken voorzien. Het werk moet plaatsvinden in de periode 2016-2020. 

Tussen 2012 en 2016 wordt het aanbestedingsdossier opgesteld, wordt een marktpartij voor de realisatie 

geselecteerd en vindt de gunning plaats. In deze periode moet de marktpartij aan wie het werk wordt 

gegund het Ontwerptracébesluit (OTB) maken en de procedures van de Tracéwet doorlopen (Milieueffect 

rapportages, inspraak, Raad van State e.d.). 

 

In het voorjaar van 2013 wil de minister van I&M de Definitieve Bestuursovereenkomst (BOK2) aangaan 

met de regionale partners, zodat ingebruikname in 2020 wordt gehaald. Onderstaand is aangegeven 

wanneer en op welke wijze uw raad wordt betrokken bij de het Regionale Programma van Wensen en 

BOK2. 

 
 Datum Onderwerp Status 

De Ronde 4 december 2012 Geluid Informatief 

De Ronde 18 december 2012 Prioriteiten Amersfoortse wensen Peiling 

De Ronde 15 januari 2013 Regionale programma van Wensen Peiling 

Het Besluit 29 januari 2013 Regionale programma van Wensen Besluit 

De Ronde 19 maart 2013 BOK2  Peiling 

Het Besluit   3 april 2013 BOK2 Ter besluitvorming 

BO-MIRT april/mei 2013 BOK2 Aangaan overeenkomst 

 

BETROKKEN PARTIJEN  
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, provincie Utrecht, provincie Gelderland, 

gemeente Barneveld, gemeente Bunschoten, gemeente Leusden, gemeente Nijkerk, waterschap Vallei en 

Veluwe, bedrijfsleven, Kamer van Koophandel, stichtingen en belangengroeperingen die belang hebben bij 

een goede bereikbaarheid van de regio Amersfoort en/of belangen hebben op het gebied van leefbaarheid, 

landschap, natuur en ecologie. 

 

COMMUNICATIE 
Naast het vaste overleg met het Rijk en de Regio willen we stadsbreed uitdragen waar Amersfoort voor 

staat met een persbericht en informatie in de Stadsberichten.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Amersfoort, 

 

de secretaris,  de burgemeester, 

   

 

 
 

Bijlagen 
1- Concept Dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving 

2- Indicatieve (geluidwerende) maatregelenkaart van RWS 

3- Rapport ‘Onderzoek bovenwettelijke geluidreducerende maatregelen voor Amersfoort’ 

4- BOK2 inclusief bijlagen 

 

  

 



 Gemeente Amersfoort 

Peiling  4255487 pagina 9 

 

 

BIJLAGE 1: CONCEPT DOSSIER RUIMTELIJKE KWALITEIT EN VORMGEVING 
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BIJLAGE 2: GELUIDWERENDE MAATREGELENKAAR VAN RWS (INDICATIEF) 
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BIJLAGE 3: BOVENWETTELIJKE GELUIDREDUCERENDE MAATREGELEN 
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BIJLAGE 4: BOK2 INCLUSIEF BIJLAGEN 
 

Toelichting 
In Bestuursovereenkomst 2 (BO2) wordt de bestuurlijke samenwerking en besluitvorming tussen het Rijk 

en de Provincies Utrecht en Gelderland, en de gemeenten Amersfoort en Nijkerk ten behoeve van 

planstudie Knooppunt Hoevelaken vastgelegd. Dit zijn ook de partijen die (co)financiering ten behoeve van 

het project of voor aanvullende eisen/wensen leveren. Beide provincies en beide gemeenten vormen 

worden in de overeenkomst ‘de Regio’ genoemd. 

 
Financiën 
De financiële bijdragen van de Regio zijn uitsluitend en volledig bestemd voor de realisatie van door de 

Regio opgevoerde wensen. In de bijlage 3 ‘Financiële bijdragen en voorwaarden’ van BOK2 is het 

prijspeil, de wijze van indexeren, de voorwaarden en de beschikbaarstelling beschreven. Voor de 

Amersfoortse bijdragen is € 10 miljoen inclusief BTW, prijspeil 2012 opgenomen en wordt geen 

indexering toegepast. De bijdrage wordt niet eerder dan 1-1-2020 geleverd en niet later dan na oplevering 

van het project. 

 

Het gehele budget van het Rijk is beschikbaar voor het project (voorbereiding en realisatie). De regionale 

bijdragen worden toegevoegd aan het Rijksbudget. Ter dekking van de risico’s over de looptijd van het 

project heeft het Rijk reserveringen gedaan. Over- en onderschrijdingen van deze risicoreserveringen zijn 

ten laste c.q. ten gunste van het Rijk. Het Rijk is de aanbestedende partij en neemt vanaf het moment van 

aangaan van BOK2 alle financiële risico’s, ook ten aanzien van door de Regio ingediende wensen, voor 

haar rekening. 

 

Het is onze inzet om VERDER-maatregel 199 ‘Kortsluiting Outputweg-Energieweg’ onderdeel te laten 

uitmaken van het basispakket onder voorwaarde dat vanuit VERDER hiervoor het budget voor 1 juli 2013 

beschikbaar wordt gesteld. Onderbrengen van deze maatregel in planstudie Knooppunt Hoevelaken heeft in 

de afstemming van de uitvoering voordelen. Maar door schaalvergroting van het aan te besteden werk is er 

ook financieel voordeel te halen. 

 
Organisatie en besluitvorming 
Het Rijk is opdrachtgever van het project. Opdrachtnemer en aanbestedende partij is Rijkswaterstaat. 

Daarnaast is een Bestuurlijke Stuurgroep bestaande uit de directeur wegen en verkeersveiligheid van het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de verantwoordelijke directeur van Rijkswaterstaat, de 

verantwoordelijke gedeputeerde van provincie Utrecht en de verantwoordelijke wethouder van gemeente 

Amersfoort. Met inachtneming van elkaars wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden, en de 

mandaten die betreffende leden van de stuurgroep hebben worden beslissingen genomen dan wel 

voorbereid.  
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