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Lees voor

Gelderse Staten willen wel onderhandelen

NIJKERK/ARNHEM - De provincie Gelderland moet blijven meepraten over de mogelijke
bouw van een geluidsscherm bij Hoevelaken. Gedeputeerde Conny Bieze kreeg deze
opdracht mee van de commissieleden Mobiliteit in de vergadering van woensdag 6 februari.
Om mee te kunnen praten en onderhandelen krijgt ze de beschikking over 1 miljoen euro.

door Henk Brinkman

De commissie Mobiliteit besprak een notitie van gedeputeerde Bieze over de
geluidsproblematiek die bij Hoevelaken gaat ontstaan als het knooppunt wordt
gereconstrueerd. In die notitie had Bieze aangegeven geen geld voor extra maatregelen
beschikbaar te willen stellen. Volgens Bieze behoort het rijk dat te betalen, bovendien acht
zij de wens van Nijkerk om voor 6 miljoen een lang geluidsscherm te plaatsen ondoelmatig
omdat het volgens haar maar om 61 woningen gaat. 
Het standpunt dat de kosten voor rekening van het rijk behoren te komen, werd wel
gedeeld door de coalitiepartijen, maar hun woordvoerders vinden het wel belangrijk dat
Gelderland gesprekspartner blijft en aanschuift bij  de onderhandelingen over een
bestuursakkoord tussen het rijk en de lagere overheden die willen meebetalen. Volgens
Bieze heeft het gesprek alleen zin als Gelderland bereid is geld beschikbaar te stellen.
Daarop kreeg zij 1 miljoen euro mee. De meeste partijen wilden nu nog geen concreet
bedrag noemen dat Gelderland uiteindelijk op tafel zou moeten leggen. Dat zou volgens
woordvoerders de onderhandelingen bemoeilijken. 
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De SGP in Gelderland heeft wel een motie aangekondigd waarin de partij  de staten oproept
om 3 miljoen voor een geluidsscherm uit te trekken. Maar moties worden niet in de
commissievergaderingen besproken.
Conny Bieze neemt nu deel aan de besprekingen over de bestuursovereenkomst op 28
februari en zal daarover rapporteren in de commissievergadering van 6 maart. Daarna moet
een besluit worden genomen in de Statenvergadering van 20 maart.

De Nijkerkse PRO21 fractievoorzitter Jan Duijnhouwer, die namens alle fracties uit de
Nijkerkse gemeenteraad insprak bij de Gelders commissie beoordeelde het resultaat van de
bespreking positief. ,,Zeker als je het standpunt van de gedeputeerde in aanmerking neemt.
Dan is de deur in ieder geval op meer dan een kier gezet voor een goed resultaat. En
gedeputeerde Bieze moet het heel scherp gaan neerzetten en daarover terugrapporteren
aan de commissie. Ik ben hier heel blij mee. We zijn er nog niet en we moeten blijven
praten met de Gelderse partijgenoten. Wij, maar ook de VVD en het CDA. Het heeft in
Nijkerk ook lang geduurd voor het CDA het standpunt dat het rijk moest betalen, heeft laten
varen. Als we dat in Gelderland ook bereiken, zijn we een eind verder.''
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