
Subject: RE: wijziging BOK2
From: "Luisman, Nicolet (MN)" <nicolet.luisman@rws.nl>
Date: 19/01/2015 13:30
To: 'Jan Lobeek' <j.lobeek@xs4all.nl>
CC: "rob.wesselingh@live.nl" <rob.wesselingh@live.nl>, "joyce.ramsbotham@planet.nl" <joyce.ramsbotham@planet.nl>,
"Groesz, Jasper (MN)" <jasper.groesz@rws.nl>, 'Rob Wesselingh' <bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl>

Beste Jan, Joyce en Rob,
 
Hierbij alvast het antwoord op de eerste vraag over de wijziging van BOK2 n.a.v. de motie over het geluidscherm:
De bestuurlijke afspraken over het geluidscherm en het benzineverkooppunt zijn inmiddels vertaald naar de
aanbestedingsstukken en zullen dus terugkomen in de aanbiedingen. De raadsinformatiebrief hebben jullie ondertussen
gevonden en zelf ook op de website gepubliceerd. BOK2 wordt later, waarschijnlijk na de zomer, aangepast met onder andere
deze wijziging. Dit is zoals de procedure die we ook in het verleden hebben gevolgd. Wijzigingen op BOK2 worden door
gemandateerde bestuurders in het Bestuurlijk Overleg genomen en daar vastgelegd. Periodiek worden deze wijzigingen
verwerkt in bijgewerkte versies van BOK2 en op de website geplaatst of via de nieuwsbrief gecommuniceerd. Daarvan hebben
we nu nog geen concept.
 
Mag ik vragen wat de achtergrond van deze vraag is? Misschien kan ik daar direct op reageren, in plaats van dat we heen en
weer gaan mailen.
 
 
Groet, Nicolet

 

Van: Jan Lobeek [mailto:j.lobeek@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 30 december 2014 11:36
Aan: Luisman, Nicolet (MN)
CC: rob.wesselingh@live.nl; joyce.ramsbotham@planet.nl
Onderwerp: wijziging BOK2

 
Beste Nicolet,
 
De SHB&L wenst jou en het gehele team Knooppunt Hoevelaken een Voorspoedig 2015 toe.
We hopen dat het project zijn weg vervolgt volgens de planning en dat het in 2015 tot een
opdracht komt aan de winnende aannemerscombinatie.
Zoals wij konden vernemen is er overeenstemming bereikt tussen (oa) de gemeente en RWS/
het ministerie over een wijziging van BOK2 waarin wordt geregeld dat (1) er geluidsmaatregelen
komen langs de A28 N in overeenstemming met de wens van de gemeente Nijkerk, zoals die
onder andere is vastgelegd in een motie van de gemeenteraad van juni 2014 en (2) dat een
tankstation zal worden gebouwd aan de westzijde van de A28 ter hoogte van aansluiting
Vathorst/ Corlaer, ter vervanging van het bestaande tankstation, dat op de huidige lokatie niet
kan worden gehandhaafd in verband met de reconstructie van het knooppunt.
De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar zou graag over de tekstwijziging beschikken
zoals deze in BOK2 zal worden/ al is opgenomen, of, indien deze nog niet beschikbaar is, over
de exacte bewoording van de overeenkomst tussen gemeente Nijkerk en het Rijk en/of het
thans voorliggende concept van wijziging van BOK2.
Daarnaast zouden wij graag worden geïnformeerd over de voorgenomen datum van wijziging
van BOK2 en de procedure daarvoor, er van uitgaande dat BOK2 thans nog niet gewijzigd is.
Een bericht  met gelijke tekst zal door ons ook worden gestuurd aan wethouder Horst van de
gemeente Nijkerk. Mogelijk is het nuttig de tekst van de motie van de gemeenteraad van Nijkerk
nog eens mee te sturen. Deze vindt u in de bijlage.
 
Met vriendelijke groet,
Jan Lobeek, Secretaris SHB&L
06-50263875
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