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Grondgebied 
Verslag van de openbare vergadering van De Mening - Grondgebied gehouden op 
donderdag 13 maart 2008 in het stadhuis te Nijkerk

Aanwezig: 
De voorzitter de heer A. Klompenhouwer 
De commissiegriffier de heer F.E. Contant
De leden de dames J. Kalverda en W.J. Klok-Van Dasselaar en de heren F. van As, E. 

Batstra, Ph. van Beek, H.G. van de Biezen, A.M. Boer, B.H.M. van den Boom, 
W.J.A. de Coninck, J.S. Duijnhouwer, M. van Elteren, C.W. van den Heuvel, 
E.G. Kouwenhoven, A.H. Timmerman, A.J.F. de Weerd, C.J. Windhouwer

en voorts: bij agendapunt 4: wethouder H.A. Lambooij
bij agendapunt 4: de heer Toebast en de heer Altena
(Middenstandsvereniging Hoevelaken)
bij agendapunt 5: wethouder H.A. Lambooij
bij agendapunt 5: mevrouw Ramsbotham en de heer Wesselinghh
bij agendapunt 5a: wethouder R. Walet
notulist: mevrouw J.M. Bosma-den Heijer (Motivation Office Support BV)

Afwezig: de heer J. Mekking

1. Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze vergadering van De Mening - Grondgebied, ook 
de luisteraars aan de radio. Afwezig met kennisgeving is de heer Mekking. 
Mevrouw Kalverda heeft een verzoek ingediend om de brief van het college d.d. 25 februari jl. inzake 
fase 2 en 3 van De Terrassen toe te voegen aan de agenda. De commissie gaat hiermee akkoord. Het 
punt wordt als punt 5a aan de agenda toegevoegd. 

2. Verslag vergadering d.d. 14 februari 2008
De heer Van de Biezen heeft een voorstel tot tekstwijziging ingediend voor pagina 8, agendapunt 4.  
Het voorstel luidt de tekst van de tweede regel te wijzigen in: “de heer Van de Biezen geeft aan dat 
zijn fractie niet positief tegenover het voorstel staat en het verder in de fractie te zullen bespreken”.

Met inachtneming van bovengenoemde wijziging wordt het verslag vastgesteld.

3. Lijst van toezeggingen
De voor deze commissie relevante punten worden doorgenomen.

Mevrouw Kalverda merkt op dat punt 5 “nacht van de nacht” al een jaar op de lijst staat. In het 
milieubeleidsplan is verlichting ook meegenomen. Zij informeert of het college de huidige stand van 
zaken kan toelichten, zodat dit punt afgehandeld kan worden.
Wethouder Lambooij geeft aan dat mevrouw Kalverda terecht constateert dat dit punt reeds 
afgehandeld had moeten zijn. Er is een brief over gestuurd door het college die kennelijk niet bij de 
raad terecht is gekomen. De wethouder zegt toe deze brief alsnog naar de raad te sturen.
De voorzitter bedankt de wethouder voor deze toezegging. Mocht de brief onvoldoende blijken, dan
kan daar de volgende vergadering in een algemeen overleg op worden ingegaan.

4. Parkeren in Hoevelaken
Voor de behandeling van dit agendapunt is wethouder Lambooij uitgenodigd. Er is spreekrecht 
aangevraagd door de heren Toebast en Altena namens de Middenstandsvereniging Hoevelaken.
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De heer Toebast geeft aan dat het winkelgebied in Hoevelaken de laatste drie jaar geheel gevuld is 
met winkels. Er is nauwelijks leegstand meer. Uit een onderzoek uit 1999 bleek dat er wel een
parkeerprobleem was, maar dat de parkeerplaatsen niet overvol waren. Inmiddels is dit onderzoek
achterhaald door de volledige winkelbezetting in het centrum. Het college heeft tot nu toe de 
uitbreiding van de parkeerplaatsen in Hoevelaken afgehouden, maar de laatste 5 jaar zijn er meer 
winkels gekomen en heeft De Haen een actievere rol gekregen, waardoor er parkeerproblemen
ontstaan. Bovendien is er toestroming van winkelpubliek vanuit Vathorst en Hooglanderveen. Door de
komst van de blauwe zones is er een verplaatsing van parkeren naar de wijken. De komende 5 jaar 
komen er nog extra woningen bij in Middelaar. C1000 en Super de Boer denken aan uitbreiding van 
hun winkels. Basisschool de Hoeve heeft een proef lopen om de auto’s te weren van de
Kantemarsweg en Veenslagenweg. Daardoor parkeren ouders die de kinderen naar school brengen 
hun auto bij de C1000, waar de parkeerplaats rond breng- en ophaaltijden vol staat. Het is van belang 
dat Hoevelaken klaar is voor de concurrentie. Het manifestatieveld zou ingericht kunnen worden als 
parkeerterrein. De afvalcontainers kunnen ondergronds geplaatst worden en er moet een fatsoenlijk 
plan komen voor een pad naar basisschool de Hoeve. Het centrum van Hoevelaken voldoet nu aan 
alle voorwaarden en nu is de tijd om het manifestatieveld klaar te maken voor parkeren. De 
middenstandvereniging vraagt de raad om dit zo snel mogelijk in de begroting op te nemen.

Wethouder Lambooij geeft aan dat de parkeerdruk in Hoevelaken op vrijdag en zaterdag 
buitengewoon groot is. Dat is al jaren het geval. Momenteel wordt er van ambtelijke zijde gekeken 
naar voorstellen om te komen tot een oplossing. Wanneer het college akkoord gaat met deze 
voorstellen worden ze bij de kadernota gepresenteerd. 

Mevrouw Kalverda merkt op dat er in Nijkerk betaald parkeren bestaat. Dit werkt mee aan de 
doorstroming van de auto’s. Zij informeert of men in Hoevelaken iets voelt voor betaald parkeren.
De heer Toebast geeft aan dat Hoevelaken een boodschappencentrum is, waar mensen niet naartoe 
gaan om te winkelen, maar alleen om boodschappen te doen. Betaald parkeren is vanuit 
concurrentieoverwegingen zeker niet wenselijk.

De heer Van den Heuvel informeert of er op het manifestatieterrein zomaar stenen gelegd kunnen
worden.

De heer Timmerman informeert hoe de middenstandsvereniging aankijkt tegen de 
parkeerproblematiek aan de Westerdorpsstraat.
De heer Toebast merkt op dat het voordeel van de Westerdorpsstraat is dat daar een blauwe zone 
van kracht is. De bezettingsgraad ligt tegen de 95%. De afwikkeling van de auto’s is hoog en daarom
is er ruimte voldoende. Bovendien zijn daar geen mogelijkheden tot uitbreiding. De enige mogelijkheid 
om parkeerplaatsen te creëren is het manifestatieterrein. 

De heer Van Elteren merkt op dat de middenstandvereniging zegt dat er veel publiek komt uit 
Hooglanderveen en Vathorst. Momenteel wordt er echter een enorm winkelcentrum in Vathorst 
gebouwd, waarvan deze mensen daar straks gebruik kunnen maken. Verkleint dat het probleem?
De heer Toebast geeft aan dat er in Hoevelaken een gevarieerd winkelaanbod is waarmee men een 
vuist kan maken tegen het winkelcentrum in Vathorst. Men rekent erop dat Hoevelaken het gaat 
winnen met gezellig winkelen. 

De heer Duijnhouwer vraagt zich af of parkeerplaatsen op het manifestatieveld niet 
concurrentievervalsend zijn voor de winkels die daar vlakbij liggen. Hierdoor kan de winkelstroom naar 
de noordelijke kant verschuiven.
De heer Toebast geeft aan dat het om het geheel gaat. Alle winkeliers zijn zich ervan bewust dat er 
alleen ruimte voor extra parkeerplaatsen is aan de kant van het manifestatieterrein. Super de Boer en
de Hema kunnen hun personeel verwijzen naar het manifestatieterrein, zodat er elders meer 
parkeerplaatsen overblijven voor consumenten. 

De heer Van de Boom geeft aan dat de wethouder heeft gezegd dat er concrete oplossingen in 
voorbereiding zijn. Hij informeert of de wethouder daar iets dieper op in kan gaan. Het CDA hoopt dat 
deze plannen toekomstgericht zijn en alle facetten worden meegenomen, zodat de omgeving daarmee 
blijvend ontlast zal worden. 
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Mevrouw Kalverda heeft in de stukken gelezen dat het college met concrete voorstellen komt. Daarom 
is het wat vreemd dat dit onderwerp vanavond op de agenda staat. Het CDA had van tevoren wellicht 
kunnen bellen met het college wanneer men de concrete voorstellen kan verwachten. PROgressief 21 
neemt kennis van de opmerkingen van vanavond en wacht verder de collegevoorstellen af.

De heer Timmerman merkt op dat het parkeerprobleem hoog in de ergernis top 10 van Hoevelaken
staat. Op specifieke tijden is parkeren aan de Kantemarsweg een hele opgave. Dit heeft een
structureel karakter. Ook aan de Westerdorpsstraat is sprake van mogelijk gevaarlijke situaties door 
parallel parkeren aan de weg. Mogelijke oplossingen zijn uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen op
het manifestatieterrein. Dit gebied moet echter niet versteend worden. Wellicht is daar een oplossing 
voor door middel van open betonblokken. Op de Westerdorpsstraat is het probleem moeilijk op te 
lossen. Wellicht zou diagonaal parkeren nog een optie kunnen zijn. Er moet absoluut geen betaald 
parkeren worden ingevoerd.

De heer Batstra is het eens met mevrouw Kalverda. De VVD kijkt uit naar de plannen van het college
en wil dan pas van gedachten wisselen over dit onderwerp. Hij informeert welke bestemming het 
postkantoor en de ABN AMRO hebben en of het college positief staat tegenover uitbreiding van de 
winkels op die plek.

De heer Van Elteren vraagt zich af welke concrete maatregelen er op de rit staan. Het half groen 
invullen van het manifestatieterrein zou geen goede oplossing zijn. Grasbetontegels met daarin gras 
wordt een puinhoop, omdat een parkeerterrein snel vervuild wordt door de auto’s. 

De heer Boer merkt op dat het college voorstellen wil doen bij de kadernota. Dit betekent dat er geen 
financieringsbron voor de plannen is en de raad de afweging zal moeten maken. Hij informeert of het 
technisch mogelijk is dat de ondernemers zelf een bijdrage leveren in de kosten als er geen ruimte is 
binnen de kadernota. 

Wethouder Lambooij geeft aan dat de voorstellen in voorbereiding zijn en dat hij ze nog niet kan laten 
zien. De voorstellen dienen eerst langs het college te gaan en wanneer het college akkoord gaat
worden ze gepresenteerd aan de raad. Bestemmingsplantechnisch is het mogelijk om het 
manifestatieveld te verharden. Er zal dan wel eerst een gesprek moeten komen met de omwonenden. 
Het probleem is nu dus de beschikbare middelen en de mening van de omwonenden. Het college 
heeft al eerder aangegeven dat de situatie aan de Westerdorpsstraat problematisch is. Destijds heeft 
alleen PROgressief 21 gezegd dat diagonaal parkeren wenselijk zou zijn, de raad heeft toen anders 
besloten. Wanneer de ABN AMBRO winkelruimte zou worden wordt de bijbehorende parkeerruimte 
daarbij berekend. Men zal zeker niet overgaan tot een halve verharding van het terrein, gezien de 
extra kosten daarvan. Er is geen geld voor de aanleg van parkeerplaatsen beschikbaar op dit moment. 
Wanneer de winkeliersvereniging een bedrag zou willen overmaken zou het college dit zeker
gebruiken voor deze voorziening, dus het is technisch mogelijk.
De heer Toebast zegt hier niet direct nee op, maar de bijdrage van de middenstanders zal niet 
substantieel zijn. 
De heer Altena merkt op dat de wethouder zegt dat de problematiek alleen op vrijdag en zaterdag 
speelt. Op deze dagen wordt 60% van de weekomzet gerealiseerd, dus deze parkeerplaatsen zijn 
zeker nodig. De middenstand heeft destijds gekozen voor tweerichtingsverkeer op de 
Westerdorpsstraat vanwege de dode hoek. Diagonaal parkeren is daardoor niet mogelijk. De situatie 
op de Westerdorpsstraat nodigt uit tot alert rijgedrag en er heeft zich nog nooit een ernstig ongeluk 
voorgedaan. 

2e termijn; 
De heer Duijnhouwer merkt op dat fietsers op de Westerdorpsstraat nog wel eens worden  
geconfronteerd met openslaande autodeuren. 
De heer Batstra informeert wanneer de raad de collegevoorstellen tegemoet kan zien. 
De heer Timmerman bedankt de middenstandsvereniging. Indien men aan de Westerdorpsstraat geen 
probleem ziet zal Hoevelaken Nú dat niet betwisten. 
Wethouder Lambooij geeft aan dat de voorstellen eerst nog door het college behandeld dienen te 
worden, wanneer dit positief is worden de voorstellen gepresenteerd met de kadernota.
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5. Geluidhinder c.a. A1/A28
De voorzitter geeft aan dat voor dit onderwerp spreekrecht is gevraagd door mevrouw Ramsbotham, 
de heer Schipper en de heer Wesselingh. Mevrouw Ramsbotham neemt de tijd van de heer Schipper
ook voor haar rekening en de heer Wesselingh zal gebruik maken van slechts 2 minuten spreektijd. In 
de map zit een brief van het Geldersch Landschap en een handout van de presentatie van mevrouw
Ramsbotham. Deze stukken kunnen deel uitmaken van de overwegingen van de fracties.
Mevrouw Ramsbotham heeft de rapporten van de gemeente Amersfoort bestudeerd over de
luchtkwaliteit en geluidsoverlast bij Vathorst, Nijkerk en Hooglanderveen. De bewoners van 
Hoevelaken ervaren sinds de plaatsing van het geluidsscherm bij Vathorst grotere problemen met het 
geluid van de A28.
Het onderzoek van de omwonenden heeft de volgende conclusies opgeleverd:
 De geluidshinder is 60-70 dB (A) – gemeten en berekend (grenswaarde in Vathorst is 48 dB(A))
 De luchtkwaliteit langs de A28 is boven de grenswaarde (NO2 en PM10)

Men trekt de resultaten van de berekeningen in twijfel vanwege:
 Verkeerde cijfers
 De toename in verkeer over 11 jaar is niet meegenomen in de reflectieberekening van het 

geluidsscherm
 De reflectie van lage frequenties (vrachtauto’s) is genegeerd
 Er is sprake van stapsgewijze wijzigingen in plaats van cumulatieve wijzigingen
 Er is geen rekening gehouden met files (luchtkwaliteit)
 De luchtkwaliteit cijfers zijn niet vermeld en onoverzichtelijk (Raad van State)
 Het rapport van Nijkerk over de luchtkwaliteit (2006) concludeert dat er wel overschrijding van de 

norm is langs de A28.

De omwonenden willen dat de feiten op tafel komen en zij willen graag weten welke acties de 
gemeente Nijkerk gaat ondernemen om een oplossing te zoeken voor de problemen. 

De heer Wesselingh geeft aan dat omwonenden de indruk hebben dat de gemeente de 
geluidstoename bagatelliseert en steeds terug grijpt op het rapport van Goudappel Coffeng dat 
constateert dat er nauwelijks sprake is van geluidstoename na het plaatsen van de geluidswal. In de
praktijk is er echter een aanzienlijke toename van de geluidsbelasting. De agendacommissie spreekt 
van vijf mogelijke scenario’s. De omwonenden willen hier een scenario aan toevoegen, namelijk dat 
de gemeenteraad op basis van de verkregen informatie vaststelt dat er een duidelijke toename is van 
geluidsoverlast en daarom besluit tot nader onderzoek om vast te kunnen stellen of de wettelijke 
toename van 2 dB wordt overschreden. 

De voorzitter geeft aan dat de gemeente vanavond niet in een bepaalde richting praat. Aan de orde is 
een verslag dat aan de agendacommissie is gegeven over de weergave van datgene dat aan de orde 
is geweest tijdens de ontmoetingen. Daaruit zijn een vijftal scenario’s naar voren gekomen die 
vanavond voorliggen ter bespreking. De gemeente neemt hierin geen standpunt in en het college 
heeft hierin ook geen rol. 

De heer De Coninck informeert hoe de omwonenden willen aantonen dat de invoergegevens 
onbetrouwbaar zijn. 
Mevrouw Ramsbotham geeft aan dat zij niet heeft gezegd dat de cijfers onbetrouwbaar zijn. Er zijn 
echter acht verschillende rapporten, waarin ook acht verschillende verkeerscijfers worden genoemd. 
De vraag is hoe dat kan en waar deze cijfers vandaan komen. Alle rapporten zijn gemaakt door de 
gemeente Amersfoort. 

De heer Van de Biezen informeert of de windsterkte invloed heeft op de ervaren geluidshinder en of 
een aanpassing van de snelheid van vrachtauto’s zin zou hebben in verband met de uitstoot van 
fijnstof.
Mevrouw Ramsbotham geeft aan dat de windsterkte veel invloed heeft op de geluidshinder. Bij 
metingen die zij zelf verricht heeft gedurende zes weken is gebleken dat het verschil oploopt van 10 –
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15 dB bij westenwind. Zij is geen deskundige inzake de uitstoot van fijnstof en weet niet of 
snelheidsvermindering daar invloed op heeft.

De heer Van Elteren informeert hoe men gekomen is aan een geluidstoename van 3 à 4 dB. De 
omwonenden willen een geluidscherm, maar dit zou eventueel alleen het geluid tegen houden en niet 
het fijnstof.  
Mevrouw Ramsbotham antwoordt dat dit een indicatief cijfer is dat men zelf berekend heeft naar 
aanleiding van de reflectiecijfers en het aantal vrachtwagens. Een geluidsscherm zal waarschijnlijk ook 
wel enig fijnstof tegenhouden. 

De heer Boer informeert waarom de vragen over verkeersintensiteit enkele weken geleden niet aan de 
deskundigen gesteld zijn.
De heer Duijnhouwer merkt op dat dit wel het geval is en dat de deskundigen hebben gezegd dat ze 
het niet wisten.

De voorzitter geeft aan dat de commissie een notitie heeft gehad waarin een aantal scenario’s zijn 
genoemd als mogelijke oplossingsrichting. Hij vraagt de fracties hierop te reageren.
De heer Windhouwer geeft aan dat de presentatie van mevrouw Ramsbotham het CDA bewust maakt
van de problemen. Op zich is het een goed idee om een second opinion te vragen. De vraag is echter 
wat men daarmee achteraf nog kan doen bij de andere wegbeheerders. Bij het nemen van eventuele 
maatregelen, zoals geluidsschermen, is men ook van andere partijen afhankelijk. 
De heer Kouwenhoven merkt op dat PROgressief 21 eind augustus 2007 reeds vragen heeft gesteld
over deze problematiek. De beide ontmoetingen die sindsdien geweest zijn waren verhelderend. Het is 
duidelijk dat er overlast wordt ervaren door de inwoners en er is ook zorg over de luchtkwaliteit. 
Nijkerk moet niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid. In de notitie wordt een vijftal scenario’s 
gepresenteerd waar PROgressief 21 blij mee is, omdat actie wel degelijk gewenst is. PROgressief 21 is 
voorstander van een combinatie van scenario’s 2, 3, 4 en 5. Een oproep aan de minister, overleg met
Rijkswaterstaat en de bereidheid van de gemeenteraad om te onderzoeken welke maatregelen 
efficiënt zouden kunnen zijn. In scenario 4 worden onderzoeken genoemd die mede kunnen zorgen 
voor onderbouwing van scenario 5. Daarnaast spreekt het scenario van de heer Wesselingh de fractie 
ook aan. Het rijksbeleid inzake de luchtkwaliteit dient nauwlettend gevolgd te worden. 

De heer Van den Heuvel merkt op dat het duidelijk is dat er sprake is van geluidstoename. Er dient 
naar een oplossing gezocht te worden. Het is wel een moeilijke zaak. Het plaatsen van een  
geluidscherm aan Nijkerkse kant is zeer kostbaar. Hart voor Nijkerk gaat voor scenario 3 om te 
overleggen met Rijkswaterstaat. Daarnaast is scenario 5 ook een optie. Wellicht kan er een korte 
termijn oplossing gezocht worden door het aanpassen van de woningen. Hart voor Nijkerk wil een 
appèl doen op de gemeente Amersfoort. Wellicht kunnen zij de kosten voor isolatie van woningen op 
zich nemen. Verder vraagt de fractie zich af wat het college heeft gedaan om tot een betere 
communicatie met bewoners te komen.

De heer Van de Biezen geeft aan dat de inwoners van Hoevelaken het gemak maar ook het ongemak 
van de beide snelwegen rond de gemeente ervaren. De beide bijeenkomsten hebben duidelijk 
gemaakt dat de inwoners van Hoevelaken maatregelen willen. De diverse rapporten concluderen 
echter dat er geen probleem is. Hoevelaken Nú is voorstander van een uitgebreid akoestisch 
onderzoek met medewerking van de inwoners. Met een dergelijk onderzoek kan druk worden
uitgeoefend op Rijkswaterstaat. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor het fijnstof. Hoevelaken Nú 
gaat voor scenario 4 en 5. 

De heer De Coninck merkt op dat dit al de vierde keer is dat dit onderwerp besproken wordt. Zolang 
uit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau binnen de perken blijft, kan men niet veel doen. 
De heer Duijnhouwer merkt op dat bij de Raad van State alleen het rapport van Goudappel Coffeng 
aan de orde is geweest. Daardoor heeft men niet kunnen oordelen over de verschillende intensiteiten. 
De heer De Coninck geeft aan dat de geluidsoverlast wellicht gering is, maar dat wil niet zeggen dat 
het ook aanvaardbaar is. Er zouden geluidsabsorberende vangrails geplaatst kunnen worden of de
woningen zouden extra geïsoleerd kunnen worden door de gemeente Amersfoort. 
Daarnaast is het combineren van ruimtelijke ontwikkeling een mogelijkheid, waaronder verbreding en 
aanpassing van het klaverblad en het bouwen van woningen naar de snelweg toe. In 2011 worden de
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spitsstroken in gebruik genomen en dan moet er iets gedaan worden aan de geluidstoename. De 
enige structurele oplossing zou volledige overkapping van de gehele rijksweg zijn, maar dat gaat te 
ver voor de gemeente. De VVD wil graag weten of het college bereid is om de kansen op een 
toekomstige overkapping met Rijkswaterstaat te bespreken. Scenario 1 zou dan de meest formele
zijn, omdat de gemeente zich dan houdt aan de landelijke wetgeving. Momenteel is het Kabinet ook
druk bezig om de geluidsproblematiek in kaart te brengen. Er zullen maximaal toegestane 
geluidswaarden worden vastgelegd, waardoor de huidige groei wordt aangepakt. Daarnaast wordt er 
een koppeling gemaakt om de bronnen stiller te maken. Er ligt een voorgestelde wetswijziging voor 
advies aan de Raad van State. Nijkerk zal dit wetsvoorstel moeten afwachten, maar kan wel proberen 
haar invloed uit te oefenen. In de brief van minister Cramer wordt onterecht onderscheid gemaakt 
tussen bestaande en nieuwbouw woningen. 
De VVD wil graag weten wat het college ervan vindt dat nieuwe wijken tegen geluidshinder worden 
beschermd en dat bestaande wijken met de overlast moeten leren leven. 
In scenario 1 zou de laatste zin wellicht vervangen kunnen worden door de zin dat het college zal 
lobbyen bij het Rijk voor aandacht voor de geluidsproblematiek. De VVD heeft deze lobby reeds 
ingezet bij de provincie. De VVD roept het college op om hun geluid te laten horen richting de 
inwoners en met de meest schrijnende gevallen om de tafel te gaan zitten om een concrete oplossing 
te zoeken. 
De voorzitter benadrukt dat het college geen rol heeft gespeeld in deze zaak. Het is aan de commissie
om een voorstel te doen aan de agendacommissie. 

De heer Van Elteren vindt het een groot probleem. Daarom is het belangrijk dat er goed wordt 
nagedacht over de te nemen maatregelen. De bewoners ervaren een toename van de geluidshinder
en fijnstof. Het staat de gemeente vrij om binnen zekere grenzen zelf actie te ondernemen. Op dit
moment kan de gemeente echter weinig doen. Scenario 1 is geen optie voor Partij Nijkerk.
Bij scenario 2 kan de gemeenteraad wel een oproep doen om snelheidsbeperkende maatregelen te 
nemen, maar dan moet eerst aangetoond worden dat de normen overschreden worden. De 
problematiek moet zeker wel worden aangekaart. 
Indien mogelijk moet de gemeente zeker in overleg treden met Rijkswaterstaat, zoals in scenario 3. 
Dit moet op voorhand gebeuren om maatregelen bij uitbreiding van het klaverblad te kunnen nemen.
Bij scenario 4 zouden nieuwe onderzoeken gedaan moeten worden, maar welke onderzoeken worden 
hier dan bedoeld. 
Het is logisch dat de gemeenteraad bereid is om te kijken naar oplossingen zoals gesteld in scenario 
5. Partij Nijkerk is er niet van overtuigd dat plaatsing van een geluidswal aan Nijkerkse kant leidt tot 
verbetering van de huidige situatie. 

De heer Boer geeft aan dat het probleem van de geluidsoverlast duidelijk is. Daarnaast maakt 
ChristenUnie-SGP zich ook grote zorgen over de fijnstof. Bij scenario 3 zou de gemeenteraad het 
college moeten opdragen in overleg te gaan met Rijkswaterstaat. Het gaat hierbij niet om Nijkerkse 
grond. 
Indien de raad zich uitspreekt voor scenario 5 moet men ook de bereidheid hebben de benodigde
maatregelen te nemen en te betalen, anders wordt het probleem nog niet opgelost. 
Het is een vreemde zaak dat er wel wetgeving is voor nieuwe woningen maar nauwelijks voor 
bestaande woningen. De raad heeft een rol in de signalering hiervan. Men kan nu weer nieuwe 
onderzoeken doen, maar de wet zegt dan dat alles volgens de wet is uitgevoerd en de vraag is wat 
een nieuw rapport toevoegt. Het gevolg zou kunnen zijn dat de rijksoverheid dan op zoek gaat naar 
andere normen. 
De ChristenUnie-SGP kan zich vinden in de woorden van de VVD. De fracties moeten dit onderwerp 
binnen hun eigen fracties aan de orde brengen waar men kan. Scenario 1 is te passief, maar men 
moet wel al het mogelijke doen om het probleem aan de orde te brengen. 
Rijkswaterstaat kan helpen in deze zaak, dus overleg met hen is belangrijk (scenario 3). De vraag 
daarbij is in hoeverre het college dit scenario handen en voeten kan geven, zodat er meer uitgehaald 
wordt dan er nu inzit. 

Wethouder Lambooij merkt op dat hij niet deskundig is inzake dit dossier. De mogelijkheden variëren 
van niets doen tot geluidsschermen plaatsen. Een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat heeft
gezegd dat een geluidscherm tussen 15 en 20 miljoen Euro kost. Bovendien bestaat de kans dat het 
geluid zich dan naar verderop in het dorp zal verplaatsen. De raad kan van de zijde van het college 
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niet verwachten dan men Amersfoort oproept tot het treffen van maatregelen. De ene overheid kan 
de andere overheid niet wijzen op een vermeende onrechtmatige daad. Het is aan de fracties om hun 
fractiegenoten in Amersfoort hierop te wijzen.
Er is momenteel communicatie met de omwonenden en het college ervaart dit probleem zeker ook als 
een groot probleem. 
De gemeente zal zeker niet met Rijkswaterstaat praten over een totale overkapping, dit is niet reëel 
omdat de gesprekken op dit moment gericht zijn op het bevorderen van de doorstroming in opdracht 
van de raad. De VVD heeft terecht gerefereerd aan het op handen zijnde wetsvoorstel. 
Het college zou wel willen weten wie de schrijnende gevallen zijn en hoe de te nemen maatregelen 
dan betaald zouden moeten worden. 

De heer Windhouwer merkt op dat er een VROM regeling voor saneringssituaties bestaat voor 
woningen die reeds in 1986 boven de geluidsnorm zaten. Deze regeling is verlengd tot 1-1-2009. 
Wellicht kan het college onderzoeken of er mogelijkheden zijn om van deze regeling gebruik te 
maken.
Wethouder Lambooij bedankt voor de suggestie. Alle subsidiemogelijkheden moeten bekeken worden, 
maar alleen isolatie van de woningen lost het probleem niet op. Op de scenario’s kan hij niet reageren 
omdat deze niet van het college zijn.
De communicatie met Rijkswaterstaat is open en goed, maar zij zullen wel uitgaan van de
rijksnormering. 

De voorzitter concludeert dat het CDA opteert voor scenario 1 en 5, aangevuld met maatwerk. 
PROgressief 21 gaat mee met alle scenario’s, behalve scenario 1. Hart voor Nijkerk is voor scenario 3 
eventueel aangevuld met 2 en 5. Hoevelaken Nú opteert voor scenario 4 in combinatie met scenario 
5. De VVD gaat voor scenario 1 met vervanging van de laatste zin door lobby naar de overheid en
scenario 5. Partij Nijkerk gaat voor scenario 2, 3 en 5 en de ChristenUnie-SGP voor scenario 3 en 5.
Hiermee geeft de gemeenteraad het signaal af dat men heeft gehoord wat omwonenden hebben 
gezegd. 
Scenario 4 valt af omdat er slechts twee fracties voor zijn.
Scenario 2 en 3 kunnen rekenen op brede consensus en scenario 5 heeft brede steun. 
Er zijn twee fracties die zeggen dat scenario 1 de meest haalbare is en dat men daarnaast moet 
kijken wat men verder kan doen.

De heer Boer vraagt om schorsing van de vergadering zodat de fracties een goed voorstel kunnen 
formuleren. De overige commissieleden hebben echter geen behoefte aan schorsing. 
De voorzitter geeft aan dat de griffier de mening van de fracties goed kan samenvatten in een 
voorstel richting de agendacommissie.

2e termijn; 
Mevrouw Ramsbotham is verbaasd dat er fracties zijn die zich verschuilen achter de wetgeving. In 
haar presentatie is duidelijk gemaakt dat de rapporten in twijfel getrokken moeten worden. 

De heer Boer zegt dat men de rapporten dan eventueel moet aanvechten. Daarvoor zouden wel 
deskundigen geraadpleegd moeten worden. 
Wethouder Lambooij wijst erop dat inmiddels alle termijnen voor bezwaar en beroep gesloten zijn en
de bouwvergunningen onherroepelijk zijn, behalve het stukje dat is geschorst op het bezwaar van de 
heer Smink.
De heer Van Elteren geeft aan dat er een duidelijk verschil is aangetoond tussen onderzoeken van
Nijkerk en Amersfoort. Wellicht is het een goede zaak om te vragen of de gemeente Amersfoort haar
onderzoek wil toelichten. 
De heer De Coninck geeft aan dat de wet geluidhinder leidend is voor de Rijksoverheid. De VVD wil 
zich daar echter niet achter verschuilen. De bewoners hebben een duidelijk punt gemaakt dat er iets 
scheef is met de bestaande woningen. Het gemeentebestuur moet zich inspannen om de
geluidsproblematiek blijvend onder de aandacht brengen bij provincie en rijk. Daarnaast kan men aan 
de slag om binnen de eigen grenzen te kijken naar de problematiek. De VVD wil constructief 
meedenken over een oplossing. 
De heer Kouwenhoven vindt dat bij dit probleem breed ingezet moet worden. Een degelijk onderzoek 
is noodzakelijk.
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De heer Windhouwer geeft aan dat het CDA weinig mogelijkheden ziet om het probleem op te lossen. 
De wetgever heeft gekozen voor deze vorm van discriminatie en daarmee moet men het doen. 

5a. Brief van college d.d. 25 februari 2008 inzake Plan van aanpak de Terrassen, fase 2 
en 3. 

Mevrouw Kalverda merkt op dat in de brief van het college staat dat men versneld wil bouwen. Bij de 
fractie van PROgressief 21 is er enige aarzeling hoe het zal gaan met bijvoorbeeld het uitgangspunt 
duurzame energie. Eerst was er het plan De Terrassen en daarna pas het systeem voor duurzame 
energie. Dit is in fase 1 niet goed gegaan. PROgressief 21 wil graag eerst duidelijkheid over de
inpassing van het systeem voor duurzame energie. Men wil wel graag versneld bouwen, maar niet 
zonder dit systeem. 

Wethouder Walet geeft aan dat er een helder en duidelijk plan is voor fase 2 en 3 van De Terrassen 
ten aanzien van duurzame energie. Men gaat uit van het realiseren van het duurzame energie 
systeem conform afspraak met de raad. GTI heeft een aanbieding gedaan voor het systeem in fase 2 
en 3. Dit is een zeer concreet voorstel en het college wil binnenkort overgaan tot gunning van dit 
systeem. Voordat het contract kan worden afgesloten moeten er nog wat financiële en technische 
zaken worden kortgesloten. In de huidige verkaveling kan duurzame energie compact worden 
gerealiseerd. Daarmee blijft men binnen de opdracht om te voldoen aan de EPL energiedoelstelling 
van 7.0. De toepassing van het systeem zal niet leiden tot vertraging in de planontwikkeling. 

De heer Batstra merkt op dat de VVD blij is dat dit onderwerp is meegenomen hoewel het niet in het
plan van aanpak stond. Bij plan Middelaar wordt hier wel over gesproken en men vraagt zich af hoe 
het daar toegepast zal worden. De aanbieding van GTI voor De Terrassen ging uit van 800 woningen, 
terwijl de nieuwe aanbieding van minder uitgaat. Blijft het rendement dan wel hetzelfde zodat 
bewoners niet meer betalen dan met een traditionele installatie? Bij Vathorst worden met succes 
zonneboilers en warmtepompen toegepast, waardoor niet het probleem van openbaar groen ontstaat. 
Mevrouw Kalverda merkt op dat bij het inpassen in de ruimte in fase 1 een beginnersfout is gemaakt. 
Zij informeert of deze inpassing in fase 2 wel mogelijk is.

Wethouder Walet geeft aan dat er is gewerkt aan een opdracht voor toepassing van duurzame 
energie. Hierover was eerst nog niet zoveel feitelijke informatie beschikbaar als nu. Dit heeft geleid tot 
vermeerderd inzicht. Bij GTI is gebleken dat het veel compacter kan. 
In het programma van eisen van De Terrassen staat duidelijk genoemd dat het project moet voldoen 
aan het systeem voor duurzame energie. In fase 2 en 3 komen 450 woningen waarvoor maatwerk
wordt geleverd. 
Voor Middelaar wordt gekeken welk systeem het meest geschikt is. Er worden totaal 365 woningen 
gerealiseerd en dit kan binnen het huidige bestemmingsplan. Men wil in 2009 beginnen met de
bouwwerkzaamheden. 
De kosten voor dit systeem zijn per woning hoger dan in eerste instantie gedacht, maar dit is de 
opdracht voor de realisatoren. Hier vindt momenteel nog overleg over plaats. Er zitten wel maximum
waarden aan en de randvoorwaarden blijven van kracht.

6. Inventarisatie
Er zijn geen punten voor de inventarisatie.

7. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 23.00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 
De Mening – Grondgebied op 10 april 2008,
de griffier, de voorzitter,

F.E. CONTANT A. KLOMPENHOUWER


