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Nijkerk eist alsnog gedeeltelijk geluidsscherm
langs A28

Geplaatst op 31 juli 2014;  Laatste update 31 juli, 13:02;

NIJKERK - Nijkerk wil alsnog een geluidsscherm van 2.200 meter lengte zien opgenomen in het
programma van eisen voor reconstructie van knooppunt Hoevelaken.

Dat is op uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad meegedeeld aan Rijkswaterstaat.

 

De eis is dat de geluidsbelasting van alle woningen langs rijksweg A28 op Nijkerks grondgebied wordt
teruggebracht met vijf decibel. Het gaat om het gedeelte van de Van Tuyllstraat tot aan bedrijventerrein
De Flier. Het scherm moet 2,5 meter hoog worden. En dat mag maximaal twee miljoen euro kosten. Eén
miljoen euro stelt de gemeenteraad van Nijkerk beschikbaar, een zelfde bedrag komt van de provincie
Gelderland.

De gemeenteraad houdt daarmee vast aan een motie die in de raadsvergadering van 26 juni werd
ingediend door de VVD-fractie en de steun kreeg van alle andere fracties. Het college van burgemeester
en wethouders gaf daarna te kennen dat het oorspronkelijke gewenste scherm van 4.500 euro niet voor
de beschikbare twee miljoen euro is te plaatsen.

Voor dat bedrag is maximaal een scherm, zo leerden berekeningen van Rijkswaterstaat een scherm te
plaatsen van negenhonderd tot zestienhonderd meter. Om deze reden wilden B en W het volledige
scherm als wens handhaven. Indien er dan geld overblijft na de aanbesteding kan alsnog met een
aannemer om tafel worden gezeten over de plaatsing van het scherm.

Dat kwam hen op kritiek te staan van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar. Het bestuur vindt
dat Rijkswaterstaat de berekeningen onvoldoende heeft onderbouwd. Ook wordt gevreesd dat een
aannemer extra geld vraagt indien de plaatsing van het scherm niet als eis wordt gesteld.

 

Volgens het bestuur zit Rijkswaterstaat veel te hoog in de boom met de kosten voor een geluidsscherm.
Het stichtingsbestuur vindt dat de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Hoevelaken en
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Holkerveen boven alles moet worden gesteld.

Maar ook de gemeenteraad was niet tevreden met de voortgang zoals gewenst door het college. Dat
heeft er uiteindelijk nu toe geleid dat Rijkswaterstaat is gevraagd het scherm als eis op te nemen.

Het standpunt van de raad is mede ingegeven door het gegeven dat de gemeente Amersfoort en de
provincie Utrecht eerder al geluidswerende voorzieningen hadden afgedwongen in het programma van
eisen. Ook speelt een rol dat Rijkswaterstaat uitgaat van een bedrag van 590 euro per vierkante meter.
Het Vathorst scherm aan de overzijde van rijksweg A28 op Amersfoort grondgebied is echter aangelegd
voor ongeveer 333 euro per vierkante meter.

Volgens de Nijkerkse gemeenteraad kan een soberder scherm met begroeiing binnen een budget van
twee miljoen euro worden aangelegd.

De nieuwe gefinancierde wens om ook tussen het knooppunt en de Van Tuyllstraat een geluidsscherm
aan te leggen blijft als wens overeind staan. Dat moet eveneens leiden tot een geluidsreductie van vijf
decibel.

Wel houdt het college in de brief aan Rijkswaterstaat een slag om de arm. Er wordt van uitgegaan dat,
indien voldoende kan worden onderbouwd dat de eisen van de gemeenteraad niet haalbaar blijken, de
oorspronkelijke afspraken ten aanzien van het geluidsscherm langs rijksweg A28 overeind blijven. Maar
dan gaat het opnieuw om een wens.
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