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Provincie wil geen geluidsscherm betalen
NIJKERK/HOEVELAKEN - Het kost hem zeker anderhalve dag per week, zegt wethouder
Geert Horst. De reconstructie van knooppunt Hoevelaken is een omvangrijk dossier met
heel veel aspecten. En net als je denkt dat het traject tot een afronding lijkt te komen, is er
weer sprake van mogelijk uitstel als gevolg van het bezuinigingsprogramma van het kabinet
Rutte II.

door Henk Brinkman

Vorige week werd bekend dat het ministerie van Infrastructuur is onderhandeling is met de
grote steden over een bezuinigingsprogramma op allerlei infrastructurele projecten. Geert
Horst: ,,Ik ben daar niet bij betrokken, maar de Amersfoortse wethouder Hans Buijtelaar
houdt mij nauwkeurig op de hoogte van de gang van zaken. Ik krijg de informatie dus uit
eerste hand.'' 
Horst meldt dat er nu sprake lijkt te zijn van een uitstel van de reconstructie van knooppunt
Hoevelaken met een termijn van twee tot vier jaar. ,,Maar binnenkort volgt nader overleg. In
maart komt het kabinet dan met een standpunt naar de Tweede Kamer, die dan een besluit
moet nemen.'' Wat de gevolgen zijn van eventueel uitstel, kan Horst niet zeggen. Hij heeft
zelf ook vragen. ,,Het gaat om een bezuiniging van in totaal 6,4 miljard euro. De vraag is of
het nu beschikbare geld voor het knooppunt bij uitstel wordt geïndexeerd. Ook een vraag is,
wat de gevolgen zijn voor de cofinanciering van Gelderland, Utrecht, Amersfoort en Nijkerk,
die in de bestuursovereenkomst moet worden geregeld.'' Wat Horst betreft gaat de
ondertekening van die Bestuursovereenkomst gewoon door op de geplande datum in mei.
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Verfilming bestseller Into the Wild in Filmcafé
Hoevelaken
HOEVELAKEN - In het Filmcafé van Hoevelaken draait
woensdag 6 februari de film Into the Wild. De filmvertoning vindt
plaats in de recreatiezaal van De Kopperhof....
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,,Ik heb geen trek in uitstel van ondertekening om dan over twee of vier jaar dat hele traject
van onderhandelingen opnieuw te doen. Maar het feit dat het knooppunt nu op die lijst van
het ministerie staat, vind ik niet plezierig.'' 

Horst is blij met wat er tot nu toe is bereikt. ,,In het Vathorstconvenant was Hoevealken
totaal afgesloten. Er kon een afslag Vathorst-Corlaer komen, maar dan moesten de op- en
afritten bij Hoevelaken worden gesloten. Toen minister Camiel Eurlings bij de opening van
die afslag tegen journalisten zei, dat Hoevelaken toch open kon blijven was dat niet aan
Nijkerkse dovemansoren gezegd. Er zijn nog pogingen ondernomen om Eurlings woorden te
verdoezelen, maar dat is hier haarfijn uitgezocht. En nu zijn de op- en afritten richting
Apeldoorn opgenomen als eis in de plannen. Zover zijn we al. Nu wil Rijkswaterstaat de op-
en afrit naar Amsterdam tijdelijk afsluiten. Ik vraag me af wat er dan gebeurt als de
reconstructie wordt uitgesteld. Terwijl iedereen in de regio de afrit open wil houden. De
politiek in Nijkerk en Amersfoort, het bedrijfsleven, de inwoners.''
Horst realiseert zich wel de lastige keuzes waar het kabinet voor staat en erkent dat die niet
gemakkelijk zijn, maar wijst wel op de gevolgen van uitstel voor de bedrijfseconomische
positie voor wegenbouwbedrijven. ,,Het zou voor sommige bedrijven dan wel eens heel
moeilijk kunnen worden.''
Lobby
Geert Horst prijst zich gelukkig dat de Nijkerkse raad en het college één front vormen in de
strijd om een goede reconstructie op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid. Zoals
hij ook uitermate veel waardering heeft voor het werk van Stichting Hoevelaken Bereikbaar
& Leefbaar. ,,Hun kennis is fenomenaal.''
Geluidsreductie
Geert Horst is uitermate teleurgesteld over de houding van het Gelderse college van
Gedeputeerde Staten. ,,Wij hebben zelf onderzoek laten doen en kiezen voor een
aaneengesloten scherm langs de A28 tot aan de afslag Corlaer. Dat biedt de beste
bescherming tegen de minste kosten. Zo'n scherm kost 6 miljoen euro. Wij willen daar 1
miljoen aan bijdragen op voorwaarde dat anderen - in dit geval de provincie Gelderland -
daaraan meebetalen. Maar gedeputeerde Conny Bieze heeft mij laten weten daar geen geld
voor te willen uittrekken. De kosten zijn relatief te hoog voor het geboden rendement. Zij
denkt dat het om 61 woningen gaat, maar het gaat gewoon om heel Hoevelaken. Dus
pakweg 10.000 inwoners van Gelderland. Zij heeft wel toegezegd loyaal te zullen
meewerken als Provinciale Staten wel geld voor een geluidsscherm willen uittrekken.'' 
Geert Horst, maar ook leden van de Nijkerkse gemeenteraad zijn bezig met een stevige
lobby om de besluitvorming in de provincie te beïnvloeden. Oppositiepartij SGP in
Gelderland gaat een motie indienen waarin om een bijdrage van 3 miljoen euro wordt
gevraagd. Dat is niet voldoende, maar Horst wil nog geen uitspraak of Nijkerk dan eventueel
het resterende bedrag van 2 miljoen euro extra gaat betalen. Horst: ,,Dat weet ik niet. Ik wil
eerst de besluiten van de provincie afwachten en dan hier in Nijkerk verder kijken wat ons te
doen staat. Er hangen ons ook nog zware bezuinigingen boven het hoofd.'' 
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