Gestuurd op 18 augustus naar raadsleden Gemeente Nijkerk en raadsleden
Gemeente Amersfoort met copy aan E. van Garderen., P. Westra
Geacht College,
In opdracht van de gemeente Nijkerk zijn in die gemeente vanaf januari 2011
gedurende één jaar door Bureau Milieumetingen van de Provincie Gelderland de
volgende luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd:
•
•

op 1 locatie fijn stofmetingen (zowel PM10 als PM2,5)
op 6 locaties stikstofdioxide metingen.

De metingen zijn uitgevoerd:
•

op 50 meter ten oosten van de A28 ten noorden van het knooppunt in
Hoevelaken en in Holkerveen,
• op 100 meter ten noorden van de A1 in Hoevelaken, en
• in het midden van Nijkerkerveen, als referentie punt.
Samenvatting van de resultaten.(Citaten uit het rapport)
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De jaar gemiddelde grenswaarde voor NO2 tot 1 januari 2015 (60μg/m ) wordt op
geen van de locaties overschreden. Bij een gelijkblijvende situatie zal op één locatie
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de jaar gemiddelde grenswaarde vanaf 1 januari 2015 (40μg/m ) worden
overschreden en op een andere locatie zal het gelijk aan de grenswaarde zijn. Hier
kan in de toekomst mogelijk een overschrijding van de wettelijke eis optreden.
Voor de fijn stof PM10/PM2.5 wordt de jaargemiddelde grenswaarde die geldt vanaf
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11 juni 2011 (40μg/m ) niet overschreden maar het aantal overschrijdingsdagen
benadert de wettelijke eis. Bij een toenemende verkeersintensiteit en/of verhoogde
achtergrondconcentratie kan in de toekomst mogelijk niet aan de wettelijke eis
voldaan worden.

De volledig samenvatting en het rapport is beschikbaar van de Gemeente Nijkerk
(rapport nr IM-11-01) en is ook te lezen op:
http://www.hoevelakenbereikbaar.nl/milieu-zaken/gemeent-nijkerk-planen-enrapporten

Conclusie

Wij willen deze resultaten onder uw aandacht brengen i.v.m. met de geplande
reconstructie van het knooppunt Hoevelaken. Het is de verwachting dat de
verkeersintensiteit sterk zal toenemen nadat de reconstructie is voltooid.

Gezien de bovenstaande resultaten is het zeer waarschijnlijk dat de milieu eisen al in
2015 worden overschreden en zeker na het voltooien van de reconstructie.

Daarom is het van groot belang dat de milieu eisen die zullen gelden vanaf 1 januari
2015 worden opgenomen in het eisen pakket voor de reconstructie van het
knooppunt en dat RWS de nodig maatregelen neemt om te zorgen dat de milieu
eisen in 2015, maar in ieder geval na de reconstructie, niet worden overschreden.

Wij verzoeken u hier aandacht aan te besteden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

