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Beste bestuursleden van de SHB&L,

Op jullie vraag aan RWS en wethouder Horst van Nijkerk over de bewoording van de overeenkomst tussen gemeente Nijkerk en
het Rijk over de opname van een deel van de oorspronkelijke geluidswens in de basisscope, kan ik antwoorden dat is
overeengekomen dat er een geluidsscherm wordt aangelegd langs de A28 tussen de tunnel Van Tuijllstraat (km 28,62) en de
Flier (km 30,82) met een lengte van 2200 meter inclusief de saneringsschermen, met een gemiddelde hoogte van 2,5 meter.
Hier staat een bijdrage van €1 miljoen van de gemeente Nijkerk en € 1 miljoen van de provincie Gelderland tegenover. Met de
bijdrage van €2 miljoen is ook het Beheer en Onderhoud afgekocht (conform art. 5 lid 8 van BOK-2).

Ik begrijp het standpunt van de stichting om de functie (5 dB reductie) in plaats van de oplossing (een geluidscherm met een
bepaalde afmeting) te benadrukken in de opdracht aan de consortia. Echter, de gemeente Nijkerk en RWS zijn een oplossing
overeengekomen met het oogmerk de geluidssterkte ter plaatse te reduceren, maar het staat niet vast dat deze oplossing circa
5 dB reductie zal geven. Vanwege de beschikbare middelen kan op dit punt ook geen zekerheid verschaft worden. Dit is
overigens in alle communicatie door Rijkswaterstaat telkens helder naar voren gebracht. Ook heb ik dit benadrukt in mijn mail
van november waarin ik de stichting heb gewezen op de onjuiste weergave van de tussen Nijkerk en het Rijk gemaakte
afspraken in jullie nieuwsflits van 7 november.

Rijkswaterstaat heeft de afspraak met Nijkerk verwerkt als contracteis en heeft daarbij om ongewenste oplossingen te
voorkomen de hoogtevariatie beperkt van minimaal 2 meter tot maximaal 3 meter hoogte.    

In het vertrouwen jullie vraag afdoende beantwoord te hebben,

Namens gemeente Nijkerk en RWS

Vriendelijke groeten,

Nicolet Luisman
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