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College B&W 
Gemeente Amersfoort 
 
Hoevelaken, 4 augustus 2010 
Referentie: 100804 
 
Geacht College, 
 
Betreft: WOB informatie verzoek ten aanzien van geluidscherm Vathorst 
 
Wij refereren aan uw brief van 5 juli 2010 referte SOB/MIL/ADV/3479132 betreffende 
informatie rond het geluidscherm Vathorst langs de A28 en danken u voor de verdere 
toelichting. Hoewel de brief gericht is aan de Heer Wesselingh hebben wij dit als antwoord 
beschouwd op het schrijven van 14 juni 2010 van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & 
Leefbaar. Mocht deze interpretatie niet juist zijn dan verzoeken wij u dit per omgaande te 
melden aan onze Stichting en alsnog een officieel antwoord aan onze stichting te zenden in 
het kader van de WOB procedure. 
 
Het bevreemdt ons zeer dat cruciale informatie ten aanzien van de onderbouwing van de 
goedkeuring voor het oprichten van de betreffende geluidsschermen ontbreekt. Wij zien dat in 
de ons toegezonden documenten onomwonden vastgesteld wordt  dat “de geluidsbelasting 
als gevolg van de geluidsafscherming maximaal 0.56 dB(A) bedraagt op woningen aan de 
oostzijde van de A28” (Nijkerk-zijde) en dat de toename van de geluidsbelasting 
dientengevolge “voor het menselijk oor niet waarneembaar” zal zijn, zonder dat daar dus 
enige bewijsmateriaal ter onderbouwing voor beschikbaar is. Aangezien dat dus niet door ons 
kan worden geverifieerd beschouwen wij deze vaststelling als zeer onbetrouwbaar. Dit 
temeer omdat het sterk afwijkt van de waarnemingen van de bewoners van onze gemeente in 
dit gebied sinds de bouw van het scherm. 
 
Verder verbaast het ons dat u stelt uitsluitend de belangen van de inwoners van 
Amersfoort/Vathorst te moeten behartigen en dat u vindt dat het aan de Gemeente Nijkerk is 
om de gepubliceerde extra geluidsbelasting te verifiëren, indien daartoe aanleiding zou zijn. 
Als goede buurgemeente mag Nijkerk er toch werkelijk wel van uit gaan dat de door u 
gepubliceerde informatie is geverifieerd en correct is. 
 
In uw brief van 6 juli 2010 (Ref: SOB/MIL/ADV/3479132) stelt u “het is aan het OBV u de door 
u gevraagde overwegingen te leveren die hebben geleid tot de totstandkoming van de 
geluidsafscherming”. Dit lijkt ons niet de juiste gang van zaken, mede omdat de Gemeente 
Amersfoort de bewuste 0.56dB(A) heeft gebruikt in het Bestemmingsplan A28 aansluiting 
Vathorst-Corlaer 2006 en dus verantwoordelijk is voor het juistheid van dit gegeven. 
Bovendien heeft OBV een verzoek in 2007 of 2008 om deze informatie te leveren geweigd 
omdat de Gemeente Amersfoort hun opdrachtgever is en dus verantwoordelijk is voor het 
verstrekken van informatie.  
 
Naar aanleiding van de verkregen (teleurstellende) informatie hebben wij inmiddels de 
volgende acties ondernomen: 
 

• Het Bevoegd Gezag ten aanzien van de ontwikkelingen rond Knooppunt 
Hoevelaken is geïnformeerd, conform bijlage 1, om in ieder geval zeker te 
stellen dat de belangen van inwoners van Nijkerk niet verder in het geding 
zullen komen bij de toekomstige ontwikkelingen met ondermeer de geplande 
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verbreding van de A28 
 

• Het College van B&W Nijkerk is aangeschreven, conform bijlage 2, met het 
verzoek om de informatie omtrent de genoemde geluidsbelasting alsnog te 
verkrijgen, en -als die informatie niet beschikbaar komt- om alsnog een 
onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de geluidsreflectie van de gebruikte 
schermmaterialen en de werkelijke extra geluidsbelasting. Mocht daaruit 
blijken dat de extra geluidsbelasting wezenlijk hoger uitvalt of  wettelijke 
normen worden overschreden, om dan in overleg met de Gemeente 
Amersfoort alsnog zorg te dragen voor passende voorzieningen voor de 
inwoners van Nijkerk. 

 
Hoogachtend, 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar. 
 
 
 
Rob Wesselingh  
Voorzitter 
 
 
Bijlage 1: : Brief van SHB&L aan Minister VROM en Minister Verkeer en Waterstaat dd 3 
augustus 2010 Ref: 100803 
 
Bijlage 2: Brief van SHB&L aan B&W Nijkerk dd 5 augustus 2010 Ref: 100805 
 


