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Datum 13 augustus 2014 Uw kenmerk

Onderwerp Motie geluidscherm A28 knooppunt Hoevelaken 395792

Bijlage( n)

Geachte heer Renkema en mevrouw Haaistra,

Uw brief van 28 juli 2014 over de motie Geluidscherm knooppunt Hoevelaken heb
ik in goede orde ontvangen.

Ik realiseer me - mede gezien de inzet van het gehele budget van €2,0 miljoen -

het belang dat Nijkerk toekent aan zekerheid over bovenwettelijke
geluidsmaatregelen langs de A28 op het grondgebied van de gemeente Nijkerk en
de bijdrage die dit geeft aan het verbeteren van de leefomgeving voor
omwonenden. Ik ben graag bereid geweest de mogelijkheden daarvoor te
onderzoeken. Voor de zuiverheid volg ik graag een vergelijkbaar proces als het
gevolgde toen de gemeente Amersfoort vorig jaar een overeenkomstig verzoek
aan mij richtte.

Een scherm van 2,5 meter hoog op de gevraagde locatie, waar overal de sobere
uitvoering conform het dossier RK&V (geluidsabsorberende betonpanelen) wordt
toegepast en welke alleen ter plaatse van kruisende verbindingen wordt
uitgevoerd als transparant scherm, kost € 450 500,-/m2 (excl. BTW, excl.
indexering, excl. B&O). Deze eenheidsprijs is inclusief engineering, legeskosten en
onvoorzien, voor een scherm te bouwen vanaf de rijksweg.
Identiek aan de afspraken met gemeente Amersfoort betekent dit dat, inclusief
BTW, kosten indexering en afkoop beheer en onderhoud, voor het beschikbare
budget van € 2,0 miljoen een scherm met een hoogte van 2,5 meter en een
lengte van circa 1150 meter aangelegd kan worden.

Gecombineerd met de drie saneringsschermen (tezamen 540 meter met een
hoogte van 2 meter) is hiermee een scherm met een totale lengte van ca. 1700
meter (hoogte 2,5 meter, gedeeltelijk 2 meter) te realiseren.
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Om het in de motie gevraagde scherm van 2200 meter van gemiddeld 2,5 meter
hoog te realiseren is een extra oppervlak van ca. 1500 m2 nodig. Hiervoor is Datum
naast de beschikbare € 2,0 miljoen een aanvullend bedrag van ca. € 1,1 miljoen 13augustus2014

nodig. Ons kenmerk
HO #2575118

Conclusie

Bovenstaande leidt tot mijn eerdere conclusie dat de motie deels uitvoerbaar is.
De eerder gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de ondertekende BOK-2
moeten zodoende overeind blijven cf. het gestelde in uw brief.

Rijkswaterstaat heeft echter de wens om een bestaande verzorgingsplaats/
benzineverkooppunt Hooglanderveen te verplaatsen naar een locatie nabij de
aansluiting Vathorst/Corlaer. Ik zou graag met u willen bespreken welke kansen
en mogelijkheden er ontstaan indien wij uw wens tot volledige realisatie van de
motie en onze wens in samenhang zouden beschouwen.

Wegens de lopende aanbesteding is hierbij grote urgentie en zou een
dergelijke bespreking uiterlijk in de week van 18 t/m 22 augustus
moeten plaatsvinden om voor 26 augustus 2014 richtinggevende
besluiten te kunnen nemen.

Graag verneem ik uw reactie in deze.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland

ir.
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