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AMERSFOORT/HOEVELAKEN – De gemeenteraad van Amersfoort 
heeft dinsdag 8 februari 2011 met overgrote meerderheid voor het 
bestemmingsplan ‘Station Hoevelaken’ gestemd, alleen de BPA 
stemde tegen. De CDA motie ‘Veilig verkeer naar Station Hoevelaken’ 
kreeg de goedkeuring van 34 raadsleden en 3 tegenstemmers. Het 
college gaf de toezegging de verkeersveiligheid te gaan monitoren in 
overleg met de gemeente Nijkerk en tevens samen op zoek te gaan 
naar een oplossing om de ingang van de fietsenstalling te kunnen 
verplaatsen. 
Met dit besluit komt een lang gekoesterde wens van Nijkerk een grote 
stap dichterbij: vrij baan voor Station Hoevelaken. Naar verwachting 
zal de Buurtgroep Stoutenburg naar de Raad van State gaan om het 
besluit aan te vechten. 
 
DRUK VANUIT NIJKERK 
Dat het plan Station Hoevelaken op zo’n grote meerderheid kon rekenen 
was vooraf bepaald niet zeker. Tijdens De Ronde op 11 januari 2011 
gaven alleen D66 en VVD onder voorbehoud groen licht en de overige 
coalitiepartners CDA, GroenLinks en de CU wilden net als de PvdA en de 
BPA intern beraad houden. Ingeborg Oostlander, die namens het CDA de 
motie over verkeersveiligheid indiende, zei in haar toelichting dat meerdere 
Hoevelakers en reizigersorganisatie Rover er bij haar op aan hadden 
gedrongen geen verdere vertragingen te veroorzaken. Ook diverse 
raadsleden en het college uit Nijkerk hebben de laatste tijd hun politieke 
vrienden in Amersfoort geprobeerd ervan te overtuigen dat het 
Hoevelakense station er zo snel mogelijk moet komen.  
 
MINST SLECHTE OPLOSSING 
Oostlander dacht dat er na zoveel jaren van voorbereiding je een mooi en 
goed ontwerp zou verwachten en dat er zorgvuldiger met de omwonenden 
omgegaan zou zijn. “Maar dit verdient zeker niet de schoonheidsprijs en 
ook Welstand is niet gelukkig met de voorgestelde ontsluiting. Het CDA wil 
niet de planning van de bouw in gevaar brengen bij mogelijk uitstel, dus 
kiezen we voor de ‘minst slechte oplossing’ en zullen het plan niet 
blokkeren”, aldus de CDA woordvoerster. Tevens deed ze een oproep aan 
Nijkerk om mee te werken aan een betere inrichting met name voor de 
verkeersveiligheid van de fietsers op het viaduct. 
 



VERKEER MONITOREN 
GroenLinks verwacht een grotere aanzuiging van verkeer uit Stoutenburg, 
Achterveld en Leusden, als alternatief voor het station Amersfoort en wil de 
verkeersveiligheid vergroten en het college de verkeerssituatie laten 
monitoren. D66 is blij met de motie en Rutger Dijksterhuis van de CU is niet 
echt enthousiast: “Het moet maar.” Gerard van Vliet van de BPA kan zich 
daar niet in vinden: “De bewoners gaan in beroep bij de Raad van State, 
dat kan 5 jaar vertraging opleveren. Zeker gezien de plannen voor 
verbreding van de A1 ter plekke komt er toch een nieuw viaduct, kunnen 
we het traject niet opnieuw doen?” 
 
GEEN SCHOONHEIDPRIJS 
In de beantwoording van de vragen door wethouder Mirjam Barendregt 
klonk ook de algemene teneur ‘Het moet maar’ tussen de regels door. “De 
hele procedure verdient niet de schoonheidsprijs, dit komt mede omdat het 
totale bestemmingsplan op grondgebied van twee gemeentes ligt. In het 
vervolg gaan we dat zeker anders doen. De meeste vragen gaan over de 
feitelijke inrichting en de daarmee samenhangende overlast. Stoutenburg 
Noord is een kwetsbare plek waar we de impact op de ruimte zo min 
mogelijk willen hebben. We zijn en blijven met het college van Nijkerk in 
overleg.” Na beraad met wethouder Hans Buijtelaar gaf ze de raad de 
toezegging dat monitoren van de verkeersveiligheid ‘met regelmaat’ en in 
overleg met Nijkerk plaats zal vinden. 
 
ZEER TELEURGESTELD 
Op de tribune volgde de Buurtgroep Stoutenburg de discussie gespannen 
en in een eerste reactie lieten de omwonenden weten zeer teleurgesteld te 
zijn: “Alle fracties vinden het niet zo’n goed plan, maar door de druk van 
Nijkerk en de algemene wens van mobiliteit gaat het plan toch door. Er is 
met ons geen echte participatie geweest en ook Welstand heeft de 
inrichting afgekeurd. We staan voor een betere afwikkeling van de 
infrastructuur, met name ten aanzien van de verkeersveiligheid. Door de 
toekomstige verbreding van de A1 en daarmee samenhangend een nieuw 
viaduct is dat beter in te passen.” Tot slot meldt de Buurtgroep strijdvaardig 
te zijn en ze gaan zich beraden over wat de volgende stappen zullen zijn. 
De verwachting is dat zij in beroep bij de Raad van State zullen gaan. 
 
 
 
 


