
27/4/2014 Hoevelaken: Verdomhoekje van Gelderland of Poort naar de Veluwe? - De Hoevelaker

http://hoevelaker.nl/hoevelaken-verdomhoekje-van-gelderland-poort-naar-de-veluwe/8063 1/4

Wonen

Vanaf 1 maart 2014 verschijnt in deze speciale rubriek een aantal leuke tips op het gebied van wonen. Deze tips worden u aangeboden door de
lokale specialisten uit Hoevelaker. Op deze pagina vindt u vanaf 1 maart tips over: de woningmarkt, het financieren van een woning, het inrichten
van een woning en meer!
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Hoevelaken: Verdomhoekje van Gelderland of Poort naar de Veluwe?

Persbericht: Stichting Hoevelaken, bereikbaar en leefbaar

Tot onze verbazing zien wij in de berichtgeving, ondermeer in de Raad Informatie Brief van de gemeente Nijkerk van 11 april 2014, dat er kennelijk nog aanpassingen gemaakt

kunnen worden op de inhoud van de Bestuur Overeenkomst 2 (BOK2) van het Project Knooppunt Hoevelaken. Daarin zijn alle afspraken tussen de betrokken gemeentes,
provincies en het rijk ten aanzien van eisen en wensen voor de uitvoering van dit project vastgelegd.

Amersfoort en de Provincie Utrecht hebben kennelijk hun wens voor geluidvoorzieningen bij Amersfoort kunnen ombuigen tot het aankopen daarvan door een totaal bedrag van
€ 7.2 mln beschikbaar te stellen. Bovendien wordt er een reserve van € 1.8 mln aangehouden voor extra geluidsreducerende werkzaamheden.

Uit een gesprek met Rijkswaterstaat (RWS) en informatie van Amersfoort heeft de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar geconcludeerd dat de volgende afspraken zijn

gemaakt:

Er is een maximale belasting van < 60 dB met een merkbare reductie van 5 dB overeengekomen voor alle woningen in het gehele project gebied in Amersfoort

Er wordt bovendien naar gestreefd om voor zoveel mogelijk woningen de maximale belasting tot < 55 dB omlaag te brengen

 

Amersfoort en de Provincie Utrecht geven daarmee aan dat zij de belangen van hun inwoners hoog in het vaandel dragen en dat zij bereid zijn om daarvoor flinke investeringen
te doen.

Door het aankopen van deze voorzieningen heeft RWS bovendien de verplichting op zich genomen dat alle woningen inderdaad met niet meer dan 60 dB worden belast. Mocht

de ingebrachte bijdrage daarvoor dus onvoldoende zijn dan verplicht het rijk zich om de eventuele extra kosten vanuit rijksmiddelen te bekostigen! En dat zou dan ten kost
kunnen gaan van een eventueel overschot dat voor de wensen van andere partijen, zoals de Nijkerk wens voor geluidsbescherming langs de A28 voor de inwoners van

Hoevelaken en Holkerveen!

Aangezien de voorzieningen voor alle Amersfoortse woningen in het project gebied zullen gelden, dus ook voor de woningen gelegen in de NO kwadrant van het Knooppunt,
zal dat inhouden dat een deel van de gewenste geluidsbescherming voor Hoevelaken al door de overeenkomst tussen RWS en Amersfoort/Provincie Utrecht worden

gerealiseerd, waardoor de lengte van de door Nijkerk gewenste voorziening langs de A28 aanzienlijk wordt ingekort.

Bovendien heeft Nijkerk aangegeven dat zij het gebied bij de A28 afslag Colaer (bedrijvenlocatie de Flier) als zichtlocatie voor bedrijven wil aanwijzen, waardoor de lengte van
de door Nijkerk gewenste voorziening nog verder wordt ingekort.

Gelijke monniken, gelijke kappen!

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar dringt er daarom bij de gemeente Nijkerk op aan om samen met Gelderland en RWS te gaan onderhandelen om ook de wens
van Nijkerk voor een bescherming van haar inwoners langs de A28 door het terugdringen van de geluidoverlast met een minimum van 5 dB om te buigen tot aankoop, zodat
ook daarover naar de toekomst toe geen onzekerheid blijft bestaan. Daarvoor is tot uiterlijk 17 juli 2014 de tijd zo hebben wij van RWS begrepen. Het is dus kort dag!

Dat houdt ongetwijfeld in dat de toegezegde bijdragen van € 1 mln van zowel Nijkerk als Gelderland moeten worden verhoogd, maar door het inkorten worden de totale kosten
sterk teruggebracht en  dan moet er, naar de mening van de Stichting, in redelijkheid een goede oplossing kunnen worden gevonden. Ook al omdat RWS anders kosten zal
moeten maken voor saneringsschermen voor diverse locaties langs de A28.

Een dergelijke oplossing sluit bovendien ook naadloos aan bij de prioriteiten van Provincie Gelderland om de geluidsoverlast langs provinciale wegen met > 3 mln voertuigen per
jaar verder terug te dringen. Met > 33 mln voertuigen per jaar op de A28 moet dat toch zeker ook gelden voor de woonhuizen langs de A28?
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