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Joyce Ramsbotham overhandigt de petitie aan SP-Kamerlid Paulus Jansen. 
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HOEVELAKEN/DEN HAAG - Met de haar kenmerkende gedrevenheid, onderbrak Joyce Ramsbotham een 
opmerking van SP-kamerlid Paulus Jansen, die zojuist een petitie van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & 
Leefbaar in ontvangst had genomen. ,,Het gaat niet om de nieuwe wet geluidhinder, maar de vorige,” zei 
Ramsbotham. 
 
door Henk Brinkman 
 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft de lobby-activiteiten voor geluidsbeschermende maatregelen 
verlegd naar het toneel van de landelijke politiek. Dinsdag boden JoyceRramsbotham en Jan Lobeek van de 
stichting een petitie aan de leden van de vaste Kamercommissie voor infrastructuur aan. In die petitie pleiten zij 
voor geluidswerende maatregelen, het liefst in de vorm van een geluidsscherm, bij Hoevelaken na de 
reconstructie van knooppunt Hoevelaken. In de petitie zijn voorstellen opgenomen waarmee de wet op 
geluidsbescherming, SWUNG 1, zou kunnen worden gewijzigd.  
Ramsbotham: ,,In de wet zou een maximum geluidsbelasting moeten worden opgenomen van 65 decibel. Het 
begrip doelmatigheid zou dan uit de wet moeten worden gehaald. In gebieden waar een lagere geluidsbelasting 
is, zouden dan de geluidsproductieplafonds moeten worden verlaagd, zodat daar minder geld hoeft te worden 
uitgegeven aan geluidswerende maatregelen. Dat geld kan dan op plekken met een hogere geluidsbelasting 
worden besteed. op die manier kan de wet worden gewijzigd zonder dat het tot extra kosten leidt.” 
 
Dinsdagmiddag presenteerde zij de petitie aan de leden van de vaste Kamercommissie uit de Tweede Kamer. 
De voorzitter van die commissie, SP-kamerlid Paulus Jansen, merkte op dat hij de stukken geïnteresseerd had 
gelezen. ,,U begrijpt hopenlijk, dat wij deze voorstellen niet onmiddellijk in de wet kunnen krijgen. Maar u hebt uw 
opvattingen duidelijk en helder overgebracht. We zullen dit zeker meenemen in de besprekingen. Het is echter 
aan de politieke partijen in de Kamer om hier een standpunt over in te nemen.”  
 
Bij de overhandiging van de petitie in het gebouw van de Tweede Kamer kwamen ook andere kamerleden 
luisteren. De CDA-leden Sander de Rouwe en Jacco Geurts, CU-woordvoerder Carola Dik-Faber, SP-er Henk 
van Gerwen, Remco Dijkstra van de VVD en Manon Fokke van de PvdA toonden zich belangstellend. Uiteraard 
kwam ook Hoevelaker Norbert Klein (50PLUS) even langs. Volgens de commissiegriffier was het uitzonderlijk dat 
zoveel kamerleden kwamen luisteren. De naar Den Haag meegereisde raadsleden Jan Duijnhouwer en 
Boudewijn van der Woerd maakten van de gelegenheid gebruik om de Nijkerkse zorgen over de geluidsbelasting 
bij hun partijgenoten onder de aandacht te brengen. 
Dinsdagmiddag werd ook bekend dat de bestuursovereenkomst over knooppunt Hoevelaken tussen Rijk, 
provincies en gemeenten gereed is. In die bestuursovereenkomst is slechts 2 miljoen euro opgenomen voor 
geluidwerende maatregelen. Dat is onvoldoende voor de bouw van een geluidsscherm. 
 
Foto's: Nijkerkse raadsleden in gesprek met kamerleden. 
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