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Subject: Motie geluidsscherm knooppunt Hoevelaken
From: Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar <Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl>
Date: 30/07/2014 16:59
To: marjolein.gorter@rws.nl, Theo.vande.Gazelle@rws.nl
CC: "Groesz, Jasper (RDU)" <jasper.groesz@rws.nl>, winston.zuiverloon@rws.nl, "G.D Horst"
<G.D.Horst@nijkerk.eu>, Jeroen Vandoorne <j.vandoorne@nijkerk.eu>
BCC: "boudewijn@vd-woerd.net" <boudewijn@vd-woerd.net>, Jan Lobeek <jan.lobeek@xs4all.nl>
Geachte Heer van de Gazelle, Geachte Mevrouw Gorter,
Zoals u heeft gezien heeft de Gemeente Nijkerk een brief aan de Heer van de Gazelle gestuurd (zie bijlage)
over de motie van de Nijkerkse gemeenteraad betreffende het geluidsscherm Knooppunt Hoevelaken. De
motie betreft de omzetting van de wens uit BOK2 in een eis voor een geluidsscherm langs de A28 op Nijkerks
grondgebied vanaf de Van Tuyllstraat tot aan bedrijven terrein de Flier en een niet-gefinancierde wens voor
een geluidsscherm tussen het knooppunt en de Van Tuyllstraat. De motie is unaniem aangenomen door de
raad.
In haar brief aan RWS heeft de Gemeente Nijkerk RWS verzocht om de eis en wens op te nemen als
aanpassing van BOK2. De Gemeente stelt ook dat "Indien uit uw onderbouwing blijkt dat de door de
gemeenteraad geformuleerde eis niet haalbaar blijkt, gaan wij ervan uit dat de eerder gemaakt afspraken ten
aanzien van het geluidsscherm langs de A28, zoals deze zijn vastgelegd in de ondertekende BOK -2, overeind
blijven." Met deze zin kunnen wij, als Stichting, niet accord gaan. Wij zijn ook van mening, gezien het belang
dat de gemeenteraad aan geluidsbescherming voor haar inwoners hecht, dat dit niet de juiste verwoording is
van de motie van de gemeenteraad en dat deze hiermee ook niet akkoord gaat want, zoals het nu
geformuleerd is, kan RWS alsnog zonder onderbouwing, zonder overleg en zonder discussie verklaren dat de
eis zoals geformuleerd niet haalbaar is.
Mocht RWS menen dat zij de motie van de Gemeente niet in BOK -2 kunnen opnemen, om welke reden dan
ook, dan verzoeken wij met klem een bespreking te organiseren met vertegenwoordigingen van de Gemeente
Nijkerk en de Stichting om e.e.a. te discussiëren en om alsnog een oplossing te vinden voor de wensen van
de gemeente raad en de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen.
Gezien de deadlines die gesteld zijn door RWS en gezien het feit dat het waarschijnlijk moeilijk zal zijn om een
afspraak met alle betrokkenen op korte termijn te kunnen maken, verzoeken wij u tevens ook om een uitstel
van de uiterste datum voor wijzigingen van BOK2, totdat de betreffende bespreking heeft plaatsgehad.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
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