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Geluidsbescherming nog niet geregeld
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Nog steeds is er onvoldoende geld voor een geluidsscherm langs de
A28.  De Provincie zou meer bij willen dragen, maar dan nog kan er

maximaal 1600 in plaats van 2200 meter gebouwd worden

Tijdens de bespreking van de kadernota kwam zijdelings ook het knooppunt Hoevelaken ter
sprake. Wethouder ~geert Horst gaf de laatste stand van zaken weer. Volgens hem stemt de
provincie Gelderland in met de mogelijkheid om voor 2 miljoen euro een geluidsscherm te
kopen. Dat had gedeputeerde Conny Bieze hem gemeld.

Volgens Horst zijn er nu twee mogelijkheden. Of akkoord gaan met een korter geluidsscherm
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en dus minder bescherming. Of de aanbesteding afwachten zonder een geluidsscherm te
kopen, maar dat wel als betaalde wens in de aanbesteding mee te nemen. Dan kan worden
afgewacht wat de marktpartijen, die op de aanbesteding bieden, voor dat bedrag van 2
miljoen euro kunnen bieden. Volgens Horst is Nijkerk dan niet gebonden aan een scherm
van maximaal 1600 meter en kan dan eventueel nog met een aanbieder in onderhandeling
gaan. De wethouder  zal de raad per brief informeren.

Zie ook dossier Knooppunt Hoevelaken.
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