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Geen extra geluidsbescherming Hoevelaken
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NIJKERK/HOEVELAKEN - Uit nieuwe berekeningen blijkt dat een ook een korter
geluidsscherm bij Hoevelaken te duur wordt voor de gemeente Nijkerk en de provincie
Gelderland. Beide overheden hebben daar 2 miljoen euro voor beschikbaar gesteld, maar
de totale kosten bedragen circa 6,3 miljoen euro. Rijkswaterstaat wil niet meebetalen aan
het scherm omdat het om bovenwettelijke eisen gaat. 

door Henk Brinkman

Dit schrijft het college van Nijkerk in antwoord op vragen die waren gesteld door
Boudewijn van der Woerd, fractievoorzitter van de VVD in de Nijkerkse gemeenteraad. 
Van der Woerd had vragen gesteld naar aanleiding van berichten dat de gemeente
Amersfoort en de provincie Utrecht bij de aanbesteding van de reconstructie van
knooppunt Hoevelaken extra geluidsbeschermende maatregelen als eis hebben
bedongen en dat Rijkswaterstaat daaraan zou meebetalen. Van der Woerd had begrepen
dat door deze eisen van Amersfoort en Utrecht extra geluidsbescherming van Hoevelaken
en Holkerveen goedkoper zou kunnen uitvallen.
Het college laat weten dat Amersfoort en Utrecht die eis hebben gekocht door zelf een
bedrag van 10 miljoen euro op tafel te leggen, maar dat Rijkswaterstaat daaraan niet
meebetaalt. Het college schrijft wel dat door de eisen van Amersfoort en Utrecht
geluidsbeschermende maatregelen voor Hoevelaken goedkoper worden. De kosten
zullen ook lager uitvallen, omdat Nijkerk van bedrijventerrein De Flier een zichtlocatie wil
maken, zodat een geluidsscherm een stuk wordt ingekort en daardoor goedkoper wordt.
Maar uit berekeningen blijkt dat er ook dan een tekort van 4,3 miljoen euro resteert. Gezien
dit tekort en de eerdere opstelling van de provincie Gelderland, meent het college van
Nijkerk dat het zinloos is nu met de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat te
onderhandelen over extra geluidsbescherming. 
Vanaf 14 juli van dit jaar start de tweede aanbestedingsronde. Na die datum is er geen
aanpassing van de aanbesteding meer mogelijk.
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