
Raadsvoorstel

Onderwerp: Geluidhinder en luchtkwaliteit in relatie tot de rijkswegen A1/ A28

Voorstelnummer: 2008-026

Korte inhoud: In twee Ontmoetingen is aandacht besteed aan de problemen die verschillende 
inwoners ervaren ten gevolge van de snelwegen A1/ A28 en de relevante wet-
en regelgeving op deze terreinen. Vervolgens is in De Mening-Grondgebied 
ingegaan op de verschillende scenario’s, die ten aanzien van deze problematiek 
denkbaar zijn. In dit voorstel wordt de balans van de gehouden bijeenkomsten 
opgemaakt en worden keuzes met betrekking tot de bevindingen voorgelegd.

Datum: 29 mei 2008 Initiatief: Fractievoorzittersoverleg

Agendapuntnummer: De Mening:

Voorstel
1. vanuit de gemeente Nijkerk richting Rijk om aandacht vragen voor aanscherping van de 

regelgeving en treffen van maatregelen ter voorkoming van geluidhinder, teneinde de 
problematiek van geluidsoverlast voor bestaande woonbebouwing te verminderen;

2. het college te vragen vanaf het eerste moment in overleg te treden met Rijkswaterstaat met 
betrekking tot de reconstructie van Klaverblad Hoevelaken en aanleg spitsstroken A28 om in 
dat kader zo spoedig mogelijk aan te dringen op maatregelen ter beperking van overlast;

3. het college te vragen om mee te denken over concrete maatregelen in extreme gevallen van 
geluidoverlast en/ of aantasting luchtkwaliteit.

Inleiding
Op 6 december 2007 vond in de raadzaal van het stadhuis een druk bezochte Ontmoeting plaats over de 
ervaren geluidhinder in Hoevelaken en Nijkerkerveen, op initiatief van de heer Schipper en mevrouw G. 
Smink. In De Mening-Grondgebied van 13 december 2007 is vervolgens ingestemd met het voorstel een 
vervolg-Ontmoeting over dit onderwerp te houden. Daarin zouden drie vragen aan de orde komen:

1. hoe zit het met regelgeving, taken en verantwoordelijkheden waar het gaat om 
geluidhinder door wegverkeer, uitlaatgassen en fijnstof;

2. wat kun je wel en niet met de uitkomsten van (nader) onderzoek naar geluid, 
uitlaatgassen en fijnstof;

3. wat voor plannen heeft Rijkswaterstaat de komende jaren met betrekking tot de 
rijkswegen A1 en A28 gepland, die een relatie (kunnen) hebben met de 
gesignaleerde problematiek.

Op 7 februari  vond de vervolg-Ontmoeting plaats, waarin deskundigen van de provincie Gelderland, 
Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk op deze vragen zijn ingegaan. Dat heeft de nodige informatie 
opgeleverd. 

Probleemverkenning
In de Ontmoeting van 6 december 2007 is gebleken dat er op verschillende plekken in de gemeente, met 
name in Hoevelaken en Holkerveen en enkele woningen dichtbij rijksweg A28 sinds begin 2007 veel meer 
geluidoverlast wordt ervaren dan voorheen. Als oorzaak wordt met name gewezen op de plaatsing van 
een geluidsscherm langs de A28 ter hoogte van Vathorst. Als problemen zijn benoemd:
 de ervaren toename van geluidhinder op diverse locaties in de gemeente, die een inbreuk maken op 

het woongenot en de zorgen met betrekking tot uitlaatgassen en fijnstof;
 de wens tot (meer) onderzoek en het treffen van maatregelen; 
 de rol van de gemeente Nijkerk in dit proces en de communicatie tussen de gemeente Nijkerk en 

inwoners over dit onderwerp.
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Raadpleging deskundigen
Uit de informatie van deskundigen met betrekking tot de geformuleerde vragen is het volgende op te 
maken:
 Het plaatsen van het geluidsscherm bij Vathorst was noodzakelijk in verband met de beoogde 

realisatie van de woonwijk Vathorst;
 de toename van de berekende geluidbelasting van 0,56 decibel als gevolg van de plaatsing van dit 

scherm is feitelijk niet waarneembaar en blijft binnen de wettelijke norm van 2 decibel;
 Alle regelgeving gaat uit van berekende waarden en niet van meting. Meting is namelijk een 

momentopname, die de berekening hoogstens kan ondersteunen. In de praktijk valt meting veelal 
lager uit dan berekening.

 Bij overschrijding van de norm van 2 decibel, vanaf één jaar voorafgaand aan de plaatsing van het 
scherm tot minimaal 10 jaar daarna, zijn bij constatering van overschrijding van de norm 
maatregelen geboden;

 Er zijn momenteel geen wettelijk normen die worden overschreden of normen, waaruit anderszins
volgt dat er maatregelen moeten worden getroffen;

 Waarschijnlijk is dat niet zozeer meer geluid wordt waargenomen, maar dat als gevolg van de 
plaatsing van het scherm een ander geluid wordt waargenomen: meer laagfrequente geluiden, vooral 
in de nachtperiode van 04.00 – 07.00 uur en met name van vrachtverkeer;

 Maatregelen aan de rijkswegen, zoals de spitsstrook en de aanpassing van het Klaverblad 
Hoevelaken, zijn reconstructies in de zin van de Wet geluidhinder en uit dien hoofde kunnen er 
aanvullende maatregelen voor bestaande woningen noodzakelijk zijn; 

 Het instellen van snelheidsbeperkende maatregelen op de  A1/ A28 is een zaak van de Minister van 
V&W en de Tweede Kamer en is tot op heden uitsluitend gehonoreerd in gevallen van aantoonbare 
overschrijding van de normen van luchtkwaliteit voor woningen. Dat is hier niet aan de orde.

 De maatregelen uit het Prinsjesdagpakket moeten er toe leiden dat er in 2015 geen overschrijding 
meer is van de concentraties van stikstof en fijn stof;

 Het staat de gemeente uiteraard vrij om binnen zekere grenzen zelf actie te gaan ondernemen.

Scenario’s
Vervolgens zijn de resultaten van beide Ontmoetingen besproken in De Mening-Grondgebied van 13 
maart 2008. Hierin zijn vijf scenario’s besproken, die als volgt luiden: 

I. De gemeenteraad stelt op basis van de verkregen informatie vast dat er geen aanleiding is 
om uit te gaan van de overschrijding van enige norm, waarop de gemeente –als 
representant van een deel van de bevolking- een derde kan aanspreken en ziet af van 
verdere acties op dit vlak;

II. De gemeenteraad doet een oproep aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Tweede 
Kamer om de mogelijkheden te onderzoeken om de laagfrequente geluiden terug te dringen 
door middel van snelheidsbeperkende maatregelen en/ of adviezen met betrekking tot de 
rijstijl (gedragsbeïnvloeding beroepschauffeurs);

III. De gemeente gaat in overleg met Rijkswaterstaat ten aanzien van de aangekondigde 
uitbreiding van Klaverblad Hoevelaken, teneinde te bezien in hoeverre (op voorhand) 
maatregelen kunnen worden getroffen ter beperking van de geluidsoverlast.

IV. onderzoeken door een ter zake deskundig en onafhankelijk bureau –eventueel aangevuld 
met nader onderzoek- die deze toetst aan het geldende wettelijke kader en advies uitbrengt 
hoe met de resultaten hiervan om te gaan;

V. De gemeenteraad spreekt de bereidheid uit -los van andere ontwikkelingen- te onderzoeken 
welke maatregelen efficiënt kunnen zijn met het oog op de gesignaleerde problematiek.

Tijdens deze bijeenkomst is van het spreekrecht gebruik gemaakt door mevrouw Ramsbotham en de 
heer Wesselingh. Zij hebben aangegeven dat in alle voorliggende onderzoeksrapporten verschillende 
cijfers zijn gehanteerd. Zij hebben de gemeente om concrete actie gevraagd om geluidoverlast te 
beperken en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld door nader onderzoek 
(scenario VI). 
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De verschillende fracties hebben zich daarna uitgelaten over de mogelijke scenario’s voor het vervolg-
proces. Enkele fracties hebben zich daarbij afgevraagd welke acties nu nog effect kunnen sorteren (CDA, 
CU-SGP, VVD). Andere fracties hebben zwaar(der) ingestoken op de eigen verantwoordelijkheid van de 
gemeente om zelf actie te ondernemen (PRO21, HN, PN). Hart voor Nijkerk neemt hierin een 
tussenpositie in.

Naast bespreking van de scenario’s is melding gemaakt van de mogelijkheid om voor dit onderwerp via 
een permanente lobby aandacht te vragen, met name om de regelgeving ten aanzien van bestaande 
bebouwing te wijzigen. 

Het college is gevraagd om mee te denken over concrete maatregelen voor extreme gevallen van 
geluidoverlast/ aantasting luchtkwaliteit.

Er lijkt zich een meerderheid af te tekenen om te anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst, zoals 
aanpassing van het klaverblad Hoevelaken en aanleg spitsstroken A28 in 2011. 

Bevindingen agendacommissie
De agendacommissie heeft op 25 maart 2008 vastgesteld dat er zich geen duidelijke meerderheid voor 
een bepaalde actie of ontwikkeling lijkt af te tekenen. Wel leeft breed de wens om de bevindingen tot nu 
toe in Het Besluit te bespreken. De agendacommissie stelt daarom voor om dit onderwerp te agenderen 
voor Het Besluit van 29 mei 2008.

Aangezien deze wijze van agenderen rechtstreeks voortvloeit uit het nieuwe vergadersysteem heeft de 
agendacommissie het fractievoorzittersoverleg om procedureel advies gevraagd met betrekking tot de 
behandeling van dit soort onderwerpen. 

Bevindingen fractievoorzittersoverleg
Het fractievoorzittersoverleg heeft op 15 april 2008 vastgesteld dat er tijdens de Mening – Grondgebied 
van 13 maart 2008 verschillende inhoudelijke suggesties zijn gedaan, waarvoor mogelijk breed draagvlak 
binnen de gemeenteraad is. Deze zijn in dit voorstel vervat en het fractievoorzittersoverleg heeft dit 
voorstel voor bespreking vrijgegeven.

De voorstellen luiden als volgt:
1. vanuit de gemeente Nijkerk richting Rijk om aandacht vragen voor aanscherping van de 

regelgeving en treffen van maatregelen ter voorkoming van geluidhinder, teneinde de 
problematiek van geluidsoverlast voor bestaande woonbebouwing te verminderen;

2. het college te vragen vanaf het eerste moment in overleg te treden met Rijkswaterstaat met 
betrekking tot de reconstructie van Klaverblad Hoevelaken en aanleg spitsstroken A28 om in dat 
kader zo spoedig mogelijk aan te dringen op maatregelen ter beperking van overlast;

3. het college te vragen om mee te denken over concrete maatregelen in extreme gevallen van 
geluidoverlast en/ of aantasting luchtkwaliteit.

Hierbij is het college van burgemeester en wethouders verzocht om een reactie op het voorliggende 
voorstel te geven in de vorm van een raadsinformatiebrief. De leden van de raad worden gevraagd deze 
reactie bij de behandeling van dit voorstel te betrekken. 

Voor zover een fractie van oordeel is dat er nadere besluitvorming is gewenst, kan dit voorstel worden 
geamendeerd en/ of moties worden ingediend. 

Graag horen wij uw mening hierover.

Nijkerk, 15 april 2008
Het fractievoorzittersoverleg,
De secretaris,                    de voorzitter,

mr. F.E. Contant                mr. drs. G.D. Renkema


