
 

  192538 

Advies aan college  
 

Reg. Nummer: 192538  Afdeling: MRO 

Datum: 22 augustus 2012  Steller: E. van Garderen 
Bijlage(n): 2  Portefeuillehouder: Wethouder 

Horst  
 
Deadline besluitvorming: Nee  College: 4 september 2012 
Advies openbaar: Ja  Agendacommissie: 21 augustus 2012 
   De Mening 

Grondgebied 
13 september 2012 

 
Onderwerp:  Planstudie Hoevelaken: Peiling eisen en wensen Nijkerk zonder 

geluid 
 

Ontwerpbesluit:   
 
Het college: 
1. Stelt de brief aan de gemeenteraad vast. 
2. Stelt de bijbehorende peilnotitie “Planstudie Hoevelaken: Peiling eisen en wensen Nijkerk zonder geluid” 

vast voor een opiniërende bespreking in De Mening Grondgebied van 13 september a.s. 
 
 

  Parafering: 
  Afdelingsmanager: Secretaris: 

                  
  Paraaf Burgemeester Wethouder 

De Graaf  
Wethouder 
Windhouwer  

Wethouder 
Horst  

Akkoord       

Bespreken     

Datum     
 

Besluit: 
 
  □ Conform                                       □ Conform met aanvulling: 

  □ Niet conform, zie afzonderlijk besluit 

 

 

  Besluit openbaar:   □ ja    □  nee           

  Datum besluit:                                  B&W-nummer:  Secretaris, 

 
  Informatie aan de raad            □  afzonderlijke brief      □  bestuursrapportage      
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Inleiding 
Aan de gemeenteraad is voorgesteld om de Nijkerkse inzet in het regionale eisen en wensenpakket voor 
Knooppunt Hoevelaken in twee stappen te bespreken, zodat zij maximaal betrokken zijn: 
- In De Mening Grondgebied van 13 september a.s. onze inzet in het regionale wensenpakket zonder 

geluidswensen. (opiniërende bespreking, geen besluit).  
- Vervolgens op 8 november a.s. in De Mening Grondgebied het complete pakket inclusief het pakket 

aan geluidsmaatregelen en onderlinge weging. Dit zal een zogenaamde 90% versie van het pakket en 
de finale bestuursovereenkomst zijn, waarna de finale onderhandelingsfase ingaat.  

 
Naar verwachting zal de finale overeenkomst in het eerste kwartaal van 2013 worden vastgesteld, na 
behandeling in de gemeenteraad. 
 
Voor de behandeling in De Mening Grondzaken van 13 september a.s. is bijgaande peilnotitie opgesteld. 
Eerder is de gemeenteraad per brief geïnformeerd, dat de peilnotitie nagezonden wordt.  
 
Beoogd effect 
Doel van deze bespreking is om bij de gemeenteraad te toetsen of de contouren van het wensenpakket en 
de Nijkerkse inzet bij samenstelling van het wensenpakket de juiste richting uitgaan.  
 
Argumenten 
Gezien de complexiteit van dit proces en de omvang van onze belangen wordt de gemeenteraad betrokken 
bij het bepalen van onze inzet in het onderhandelingsproces. 
 
Kanttekeningen 
- Het investeringsniveau van het totale pakket aan wensen is hoger dan het aanbestedingsvoordeel en 

de regionale bijdrage, er zijn dus geen garanties dat wensen worden gehonoreerd.  
- De planning van het proces blijft onder druk staan, het blijft een spanningsveld tussen zorgvuldigheid in 

de besluitvorming en voortgang in het proces.  
 
Uitvoering 
Na de opiniërende bespreking kan het onderhandelingsproces een volgende fase in.  
 
De planning tot de finale bestuursovereenkomst ziet er vooralsnog als volgt uit: 
- 8 november 2012: 90% versie Pakket van Regionale wensen met onderlinge weging, inclusief geluid. 
- Februari of maart  2012: finale bestuursovereenkomst inclusief vastgesteld pakket van eisen en 

wensen.  
 
Deze planning is afhankelijk van de voortgang in de geluidsonderzoeken en het onderhandelingsproces 
tussen rijk en regio.   
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Adviesprocedure 
 

Registratienummer: 192538 Datum: 22 augustus 2012 

Onderwerp:  Planstudie Hoevelaken: Peiling eisen en wensen Nijkerk zonder geluid 
 

Procedure 

Dit advies is integraal tot stand gekomen in 
overleg met de volgende afdelingen: 

In dit advies zijn de volgende control-
aspecten van belang: 

Samenlevingszaken   Personeel  

Vergunningen, Toezicht & Handhaving  Informatie  

Maatschappelijke & Ruimtelijke Ontwikkeling  Organisatie  

Infra & Wijkbeheer  Financiën  

Publiekswinkel  Juridisch  

Facilitaire Diensten & Belastingen  Communicatie  

Brandweer    

Bedrijfsvoering & Advisering    

  
Persbericht bijgevoegd Nee 

Overlegd met portefeuillehouder Ja Wethouder 
Horst 

Behandeld in OR Nee 

 
Administratie 
Besluit opnemen in de Openbare Besluitenlijst X 
 Vertrouwelijke Besluitenlijst  
E-mail naam ontwerpbesluit:  

 
Opmerkingen college  

Secretaris: 

 

Burgemeester: 
 
Wethouder 
De Graaf 
 
Wethouder 
Windhouwer 
 
Wethouder 
Horst 

 

Parafenronde/Agenda 

 


	  Parafering:
	  Informatie aan de raad            □  afzonderlijke brief      □  bestuursrapportage     

