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NIJKERK/HOEVELAKEN - De
toegezegde één miljoen euro
subsidie van de provincie
Gelderland voor een
geluidsscherm langs rijksweg A28
loopt gevaar.Dat is de boodschap
van het college van
gedeputeerde staten
vanGelderland aan de
gemeenteraad van Nijkerk.

Bekijk ook...

De provincie eist in een brief aan de raad min of meer dat deze donderdag 30 mei instemt met het
bestuursakkoord over de reconstructie van het knooppunt. Anders wordt de toegezegde miljoen euro
anders besteed.

Gedeputeerde Staten van Gelderland stemden eerder zelf al in met het bestuursakkoord. Provinciale
Staten nemen hierover woensdag 29 mei een definitief besluit.

Volgens GS valt een deel van de subsidie die is toegezegd voor de bereikbaarheid van de regio weg bij
een Nijkerks nee. Het gaat dan onder meer om het openhouden van de afritten van rijksweg A1 uit de
richtingen Amsterdam en Zwolle.
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Hiervoor hebben de provincies Gelderland en Utrecht ieder vijf miljoen euro uitgetrokken. Nijkerk zelf
draagt een miljoen euro hieraan bij. Bij een 'nee' van de Nijkerkse raad wil de provincie de miljoen voor
het geluidsscherm extra inzetten voor het bereikbaar houden van de regio.

De Nijkerkse gemeenteraad heeft een laatste beroep gedaan op minister Melanie Schultz van Haegen van
Infrastructuur en Milieu toch extra geld voor een geluidsscherm beschikbaar te stellen. Zij heeft
wethouder Geert Horst van de gemeente Nijkerk toegezegd te antwoorden voor de raadsvergadering van
30 mei.

Nijkerk en de provincie Gelderland hebben ieder één miljoen euro beschikbaar gesteld voor een
geluidsscherm langs rijksweg A28. Dat moet voorkomen dat inwoners van Hoevelaken en Holkerveen
worden geconfronteerd met een geluidsniveau van zeventig decibel. Dat levert geluidsoverlast op maar is
ook schadelijk voor de gezondheid.

Aan de provincie was door Nijkerk een bijdrage van vijf miljoen euro gevraagd. Dat vinden Provinciale
Staten een te hoog bedrag, de miljoen euro is bedoeld om mee te blijven praten over de plaatsing van
het scherm. De daadwerkelijke kosten van een geluidsscherm bedragen rond de tien miljoen euro.

De ChristenUnie in Provinciale Staten heeft inmiddels verbaasd gereageerd omdat GS wel bereid zijn flink
bij te dragen aan geluidswerende voorzieningen bij de Traverse Dieren. Het college wordt meten met
twee maten verweten.

© de Stentor, op dit artikel rust copyright.
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